
KOZHIKODEwww.metrovaartha.comകൊച്്ി      തിരവ്നന്്പര്ം      കൊഴികക്ട് ്     തശ്ർ്       ആലപ്്്ഴ   കോപ്്ാൽ    ഇൻകോർ   റായപ്ർ് 16പേജു~7.00

www.facebook.com/
metrovaarthaofficial

സവുർണം
ഗര്ാം -3,800
പവൻ -30,400

മെമര്ൊൊഡം
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ദേരളവം്
സത്ംഭിക്്്ം
തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: പൊ വി ഡ്
19 വവ റ സ ്ബാ ധ യ ്കട സാ 
മ ്ഹയ് വയ്ാ േ നം ഒ ഴി വാ ക്്ാ ന
തേ് ധാ ന മ തന്്്ി ന പര തദ്്് പൊ ദി
ആ ഹേ്ാ നം കച യത് ജ ന താ ക 
ർ ഫയ് ്വി ൽ ഇ ന്്് പക ര ള വം്
സത്ം ഭി ക്്്ം. കോ ത ്ഗ താ ഗ 
ത സം വി ധാ ന ങ്് ൾ കക്ാ് പ്്ം
ബാ റ ്ക ളം് കബ വറ്ി ജ സ ്പോ 
പ്്് ക ളം് അ ട ച്്ി ടം്. 

"ജ ന താ ക ർ ഫയ്'് വി ന ്പ ്ർ 
ണ േി ന്്് ണ ന ൽ ക ്കമ ന്്്ം
പക തദ്്് നി ർ പദ ര ങ്് ൾ സം 
സ്്ാ ന സ ർ ക്്ാ ർ പ ്ർ ണ മാ 
യം് അ ന ്സ രി ക്്്ം മ ്ഖയ് മ 
തന്്്ി േി ണ റാ യി വി ജ യ ന വയ് 
ക്് മാ ക്്ി യി ര ്ന്്്. കക എ 
സആ് ർ്്ടി സി യം് കൊ ച്്ി കമ 
പത്ൊ യം് സ ർ വീ സ ്ന ട ത്്ി കല് ്
ന്്്ം എ ല്്ാ വ രം് വീ ട ്ക ളി ൽ
ക ഴി യ ്ന്് തി നാ ൽ ക ്ടം് ബാം 
ഗ ങ്് ൾ മാ തത് മാ യി േ രി സ ര
ശ ്ചീ ക ര ണം ന ട ത്് ണ കമ 
ന്്്ം മ ്ഖയ് മ തന്്്ി അ ഭയ് ർ ഥി ച്്ി 
ച്്് ണ്്്. 

എ ല്്ാ ക ച്് വ ട ക്്ാ രം് ഇ തി 
പോ ട ്സ ഹ ക രി ക്്് കമ ന്്്
പക ര ള വയ്ാ ോ രി വയ് വ സാ യി

ഏ പൊ േ ന സ മി തി സം സ്്ാ 
ന തേ് സി ഡ ്്്് ടി.  ന സി റ ്ദ്്ീ ന.
പോ ട്് ല ്ക ളം് റ റ്്്് റ ന്്്് ക ളം്
പബ ക്് റി ക ളം് അ ട ച്്ി ട ്കമ ന്്്
പക ര ള പോ ട്് ൽ ആ ന ഡ ്റ റ്്്് 
റ ്്്് അ പോ സി പയ ഷ ന. സേ് 
കാ രയ് ബ സ ്ക ൾ സ ർ വീ സ ്ന 
ട ത്്ി കല് ്ന്്് പക ര ള ബ സ ്ഓ 
പ്് പറ റ്് ഴസ് ്പൊ  ഓ ർ ഡി പന ഷ 
ന ക മ്്ി റ്്ി ജ ന റ ൽ ക ൺ വീ ന 
ർ ടി.  പോ േി നാ ഥ ന, വത്േ വ റ്്്
ബ സ ്ഓ പ്് പറ പറ് ്ഴസ് ്കഫ ഡ പറ 
ഷ ന സം സ്്ാ ന ജ ന റ ൽ കസ 
തക് ട്് റി പോ റ ന സ ്ബാ ബ ്എ 
ന്്ി വ ർ. 

ജ ന താ ക ർ ഫയ് ്വി ജ യ മാ 
ക്് ണ കമ ന്്് എ ൽ ഡി എ ഫ ്ക 
ൺ വീ ന ർ എ.  വി ജ യ രാ ഘ വ 
ന, യ ്ഡി എ ഫ ്ക ൺ വീ ന ർ
കബ ന്്ി കബ ഹ നാ ന, ബി കജ 
േി സം സ്്ാ ന തേ് സി ഡ ്്്് കക.  
സ ്പര തദ്്് ന എ ന്്ി വ ർ ആ ഹേ്ാ 
നം കച യത്.് അ പത സ മ യം,
ആ ശ ്േ തത്ി ക ള ്കട കയ്ാ ്്്ീ ന ്
ക ൾ തേ് വ ർ ത്്ി പ്്ി ക്് ണ കമ ന്്്
ജി ല്്ാ ക ല കറ്്് ർ മാ ർ നി ർ പദ രി 
ച്്ി ട്്് ണ്്്. കമ ഡി ക്് ൽ പറ്്്് റ ്ക 
ളം് ത ്റ ന്്് തേ് വ ർ ത്്ി ക്്്ം.

എം. ബി. സ പത് ്ഷ്
തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: കൊ വി ഡ ്19
കൊ പൊ ണ വവ റ സ ്ബാ ധി ച്്്
നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ ക ഴി യ ്ന്് വ 
കര യം് ആ ശ ്േ തത്ി യി ൽ ചി കി 
ത്് യി ല ്ള്് വ കര യം് അ പോ പ്് 
തി ക്്ാ ർ ത കന് ്പോ ക്് ണ കമ 
ന്്്ം മ റ്്് ള്് വ ർ ക്്് തേ് തി പോ ധ 
ത്്ി ന ്ആ യ ്ർ പവ ദ, പോ മി പോ, 
സി ദ്് മ ര ്ന്്് ക ൾ ന ൽ കാ കമ 
ന്്്ം ആ പോ ഗയ് മ തന്്്ി കക. കക.
വര ല ജ. ഒ ന്്ി പന ക്്ാ ൾ മ ്ക ളി 
ലാ ണ ്മ കറ് ്ന്്് എ ന്് ത ്അം ഗീ ക 
രി ക്്ാ നാ വി ല്്. ഇ ത ്സം ബ ന്്ി 
ച്്് ഇ ന്്്യ ന കമ ഡി ക്് ൽ അ പോ 
സി പയ ഷ ന (ഐ എം എ) കത റ്്ി 
ദ്്ാ ര ണ േ ര ത്്് ക യാ ണ-് കമ 
കത്ൊ വാ ർ ത്് യക്്്് ന ൽ കി യ തേ് 

പത്യ ക അ ഭി മ ്ഖ ത്്ി ൽ മ തന്്്ി േ 
റ ഞ്്്.

കൊ പൊ ണ വവ റ സി ന ്നി ല 
വി ൽ മ ര ്ന്്ി ല്്. േ പക് ്ചി കി ത്് 

യക്്്് കവ ്്്ി പല റ്് ർ, എ മ ർ ജ ന 
സി സം വി ധാ ന ങ്് ൾ പവ ണം.
അ ത ്കൊ ണ്്് അ പോ പ്് തി ചി കി 
ത്് യാ ണ ്ഇ പപ് ്ൾ കൊ പൊ ണ

വവ റ സ ്ബാ ധി ച്് വ ർ ക്്്ം നി രീ 
ക്് ണ ത്്ി ല ്ള്് വ ർ ക്്്ം നി ർ പദ 
രി ക്്് ന്് ത.് ആ യ ്ർ പവ ദ, പോ 
മി പോ ഉ ൾ കപ് ്കട ആ യ ്ഷ ്വി ഭാ 
ഗ ത്്ി ക്്് ചി കി ത്് നീ ണ്് കാ ല 
കമ ട ്ത്്് കച യ്്് ന്് തി നാ ൽ കൊ 
പൊ ണ ചി കി ത്് യക്്്് അ ത ്ഉ േ 
പോ ഗി ക്്ാ നാ വി ല്്. കൊ പൊ ണ
സ്്ി രീ ക രി ച്് വ ർ ക്്്ം കേ്ാ റ 
വ്്് നി ൽ ക ഴി യ ്ന്് വ ർ ക്്്ം
നി രീ ക്് ണ ത്്ി ൽ ക ഴി യ ്ന്് വ ർ 
ക്്്ം അ പോ പ്് തി ചി കി ത്് ത 
കന് ്ത ്ട ര ണം. 

എ ന്്ാ ൽ, ഒ ര ്വി ധ നി രീ ക്് 
ണ വം് ബാ ധ ക മ ല്്ാ ത്് വ ർ ക്്്
തേ് തി പോ ധ ത്്ി ന ്ആ യ ്ഷ ്വ ക ്
പ്്് നി ർ പദ രി ച്് ത ന ്സ രി ച്്് ള്്
ആ യ ്ർ പവ ദ, പോ മി പോ, സി ദ്്

മ ര ്ന്്് ക ൾ ഉ േ പോ ഗി ക്്ാം. കറ 
യൽ് പവ പറ്്്് ഷ ന, ബ സ ്റ്്്്ാ ന 
ഡ ്എ ന്്ി വി ട ങ്് ളി കോ കക് ്ആ 
യ ്ർ പവ ദ പോ ക് റ്് ർ മാ കര യം് നി 
രീ ക്് ണ ത്്ി ന ്നി പോ ഗി ച്്ി ട്്് 
കണ് ്ന്്്ം മ തന്്്ി ച ്ണ്്ി ക്്ാ ട്്ി. നി 
േ കാ ല യ ള വി ൽ നി േ യക്്്് പോ 
മി പോ മ ര ്ന്്് എ ന്്് തേ് ച രി പ്്ി ച്്
പോ മി പോ പോ ക് റ്് ർ കക് ്തി പര
ന ട േ ടി സേ്ീ ക രി ച്്ി ര ്ന്്്. 

റീ ജയ് ണ ൽ കയ്ാ ന സ ർ കസ ്്് 
റി ൽ കയ്ാ ന സ റി ന ്സേ്ാ മി നി ർ മ 
ലാ ന ദ്് ഗി രി യ ്കട ആ യ ്ർ പവ ദ
ചി കി ത്് അ ന ്വ ദി ച്്ി ര ്ന്്്. സം 
പോ ജി ത (ഇ ്്് പത്ഗ റ്് ഡ)് ആ ശ ്േ 
തത്ി ക ൾ സ്്ാ േി ച്്് അ പോ പ്് തി,
ആ യ ്ർ പവ ദ, പോ മി പോ ചി കി 
ത്് ക ൾ ഒ രി ട ത്്് ത കന് ്ല ഭയ് മാ 

ക്്ാ ന ്ള്് സം വി ധാ നം ഏ ർ കപ് ്
ട ്ത്്്ം. എ ല്്ാ േ ഞ്്ാ യ ത്്് ക ളി 
ലം് ആ യ ്ർ പവ ദ ആ ശ ്േ തത്ി ക 
ളാ യി ട്്് ണ്്്. ഇ വ പോ ട ന ്ബ ന്്ി 
ച്്് പോ ഗ കസ ്്് റം് ത ്ട ങ്് ണ കമ 
ന്്് നി ർ പദ രി ച്്ി ര ്ന്്്. സത്ത്ീ ക 
ള ്കട യം് ക ്ട്്ി ക ള ്കട യം് ആ യ ്
ർ പവ ദ ആ ശ ്േ തത്ി യാ യ പ ്ജ പ്്് 
ര ന ്ത്്ാ ല യ യി ൽ സി പസ റി യ 
ന അ ന ്വ ദി ച്്ി ട്്് ണ്്്. അ വി കട
തേ് സ വ ശ ്തര് ്ഷ ആ യ ്ർ പവ ദ 
ത്്ി ൽ ത ്ട ര ്കമ ന്്്ം വര ല ജ
വയ് ക്് മാ ക്്ി.

പോ ട്് റി വി ൽ പ്് ന നി ർ ത്്ി 
തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: കൊ പൊ 
ണ യ ്കട േ ശ്്ാ ത്് ല ത്്ി ൽ്്
സം സ്്ാ ന ഭാ ഗയ് ക്്് റി വി ൽ 
പ്് ന താ തക്ാ ലി ക മാ യി നി 
ർ്്ത്്ി. ഇ ന്്് മ ്ത ല ്ള്് എ ല്്ാ
ടി ക്് റ്്് ക ള ്കട യം് വി ൽ പ്് ന 

യാ ണ ്നി ർ്്ത്്് ന്് ത.് ഈ  മാ 
സം 31 വ കര പോ ട്് റി ന റ ്കക് ്
ട ്പ്്്ം മാ റ്്ി വ ച്്ി ട്്് ണ്്്. വി റ്്് 
പൊ യ ടി ക്് റ്്് ക ള ്കട ന റ ്
കക് ്ട ്പ്്് ഏ തേ്ി ൽ്് ഒ ന്്് മ ്ത 
ൽ്് 14 വ കര ന ട ത്്്ം. അ തി 

നാ ൽ്് ഫ ല ത്്ി ൽ്് ഏ തേ്ി ൽ്് ഒ 
ന്്് മ ്ത ൽ്് 14 വ കര യ ്ള്് പോ 
ട്് റി ക ളാ ണ ്റ ദ്്ാ ക്്ി യി രി ക്്് 
ന്് ത.് 

മാ ർ്്ച്്് 31 വ കര യ ്ള്് ടി ക്് 
റ്്് ക ൾ്് ഇ തി ന കം വി േ ണി യി 

കല ത്്ി യി ട്്് ണ്്്. അ തി നാ ൽ്്
അ വ യ ്കട ന റ ്കക് ്ട ്പ്്് ന ട 
ത്്ാ തി രി ക്്ാ നാ കി ല്്. അ ത ്
കൊ ണ്്ാ ണ ്ന റ ്കക് ്ട ്പ്്് ഏ 
തേ്ി ൽ്് ഒ ന്്ി ന ്പര ഷ മാ യി നി 
ശ്് യി ച്് ത.് 
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തത്്മയം ടീച്്റമ്് 
പേുപയുേകഅഭിമഖും
ടമടപുൊലൈഫിൽ

ഐ എം എ കത റ്്ി ദ്്ാ ര ണ േ ര ത്്് ന്്് കവ ന്്് മ തന്്്ി കക. കക. വര ല ജ
ചികിത്്അരോപ്്തിയിൽ;പേ്തിരോധത്്ിന്ആയ്ർരേദം,രോമിരോ

തേ് പത്യ ക പല ഖ ക ന
നയ് ്ഡ ൽ ഹി: പൊ വി ഡ ്19 കൊ പൊ ണ വവ റ സ ്വയ്ാ േ ന 
കത് ്തേ് തി പോ ധി ക്്് ന്് തി ക്്് ഭാ ഗ മാ യി തേ് ധാ ന മ തന്്്ി ന 
പര തദ്്് പൊ ദി ആ ഹേ്ാ നം കച യത് ജ ന താ ക ർ ഫയ് ്വി ന ്ഒ ര ്
ങ്്ി രാ ജയ്ം. എ ല്്ാ സം സ്്ാ ന സ ർ ക്്ാ ര ്ക ളം് രാ ഷ് തട്ീ യ ക 
ക്്ി ക ളം് ഇ തി ന ്േി ന്്് ണ ന ൽ ക ്ന്്്. സേ് കാ രയ് പമ ഖ ല 
യം് ഗ താ ഗ ത പമ ഖ ല യം് ഇ ന്്് പ ്ർ ണ മാ യി സത്ം ഭി ക്്്ം.

ഇ ന്്് രാ വി കല ഏ ഴ ്മ ്ത ൽ രാ തത്ി ഒ ന േ ത ്മ ണി വ കര
ജ ന ങ്് ൾ പ ്റ ത്്ി റ ങ്്ാ കത വീ ട്്ി ന ്ള്്ി ൽ ത കന് ്ഇ രി ക്് 
ണ കമ ന്്ാ ണ ്തേ് ധാ ന മ തന്്്ി യ ്കട ആ ഹേ്ാ നം. രാ ജയ് ത്്്
കൊ പൊ ണ യക്ക് ്തി പര അ വി തര് മം പൊ രാ ട ്ന്് ആ പോ ഗയ്
തേ് വ ർ ത്് ക ർ, സ ്ര ക്്ാ ജീ വ ന ക്്ാ ർ, വി മാ ന ത്്ാ വ ള മ ട ക്് 
മ ്ള്് വ യി കല ജീ വ ന ക്്ാ ർ ത ്ട ങ്്ി യ വ ർ ക്്് ഇ ന്്് വവ കി ട്്്
അ ഞ്്ി ന ്അ ഞ്്് മി ന ്റ്്് പന രം ജ ന ങ്് ൾ വക യ ടി ച്്് അ ഭി 
ന ദ്് നം പന ര ണ കമ ന്്്ം പൊ ദി ആ ഹേ്ാ നം കച യത്ി ട്്് ണ്്്.

ജ ന ങ്് ൾ േ ര സേ് രം രാ രീ രി ക അ ക ലം ോ ലി ക്്് ക യം്
കൊ ത ്നി ര ത്്് ക ളി ൽ നി ന്്് വി ട്്് നി ൽ ക്്് ക യം് കൊ ത ്
ഗ താ ഗ തം ഉ പേ ക്്ി ക്്് ക യം് കച യത് ്കൊ പൊ ണ യ ്കട
സാ മ ്ഹയ് വയ്ാ േ നം ത ട യ ണ കമ ന്് താ ണ ്14 മ ണി ക്്് ർ നീ 
ള ്ന്് ജ ന താ ക ർ ഫയ് ്വി ക്്് സ പദ് ്രം. ജ ന ങ്് ൾ ജ ന ങ്് ൾ 
ക്്് പവ ണ്്ി ന ട പ്്ാ ക്്് ന്് ക ർ ഫയ് ്ദി ന ത്്ി ൽ അ വ രയ് പസ 
വ ന ങ്് ളാ യ ആ പോ ഗയ് വ ക ്പ്്്, പസ ന ക ൾ, കോ ലീ സ,് മാ ധയ് 
മ ങ്് ൾ, കൊ ത ്തേ് വ ർ ത്് ക ർ എ ന്്ി വ ർ ക്്് മാ തത് മാ ണ ്ഇ ള 
വ ്ള്് ത.്

= ഇ ന്്് രാ തത്ി 10 വ കര രാ ജയ് ത്്് ോ സ ഞ്് ർ, ഇ ്്് ർ സി റ്്ി കത്ട യന് ്ക ൾ സ ർ വീ സ ്ന ട ത്്ി ല്്.
= കമ യി ൽ, എ കസ്ത്േ് സ,് സ ബ ർ ബ ന കത്ട യി ന ്ക ള ്കട എ ണ്്ം ഗ ണയ് മാ യി കവ ട്്ി ച്്് ര ്ക്്ി. 
= ഡ ൽ ഹി കമ കത്ൊ 18 വ ർ ഷ ത്്ി നി കട ഇ താ ദയ് മാ യി മ ്ഴ ്വ ന സ ർ വീ സം് നി ർ ത്്്ം.
= എ ല്്ാ വി മാ ന ക്് മ്് നി ക ളം് ആ ഭയ് ന്് ര വി മാ ന സ ർ വീ സ ്ക ൾ ക ്റ ച്്്.
= രാ ജയ് കത് ്ഓ കട്,് ടാ കസ്ി, ബ സ ്സ ർ വീ സ ്ക കള ല്്ാം ക ർ ഫയ് ്വി ൽ േ കങ് ്ട ്ക്്്ം.
= കമ ഡി ക്് ൽ പറ്്്് റ ്ക കൊ ഴി കക വയ്ാ ോ ര സ്്ാ േ ന ങ്് കള ല്്ാം അ ട ഞ്്് കി ട ക്്്ം.
= േ ബ്്് ക ൾ, ബാ റ ്ക ൾ, പോ പ്്ി ങ ്മാ ള ്ക ൾ, തി കയ റ്് റ ്ക ൾ ത ്ട ങ്്ി യ വ അ ട ച്്ി ടം്.

തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: കൊ വി ഡ ്19 തേ് 
തി പോ ധ തേ് വ ർ്്ത്് ന ങ്് കള ആ രം്
ത ്ര ങ്്ം വ യക്്് ര ്കത ന്്് മ ്ഖയ് മ 
തന്്്ി േി ണ റാ യി വി ജ യ ന്്. സം ര 
ക്്ി ക്്ാ ന്് ഒ ര ്വി ഭാ ഗം ഉ റ ക്് കൊ 
ഴി ച്്ി രി ക്്് ന്്്. എ ല്്ാ വ രം് പച ർ്്ന്്്
ഈ  തേ് തി സ ന്്ി ഘ ട്് കത് ്മ റി ക ട 
ക്്ാ ന്് തര് മി ക്്് ന്്്. ആ  സാ ഹ ച രയ് 
ത്്ി ൽ സ ർ്്ക്്ാ ർ്് നി ർ്്പദ ര ങ്് ൾ്്
ലം ഘി ച്്ാ ൽ്് നി ല ോ ട ്ക ട ്പ്്ി പക് ്
ണ്്ി വ രം്.

ചി ല ർ്്ക്്് ഇ പപ് ്ഴം് പന രം കവ ള ്

ത്്ി ട്്ി ല്്. അ വ ർ്്ക്്് ക ്ടി യാ ണ്
ഈ  തക് മീ ക ര ണം എ പന് ്ർ്്ക്് ണം.
ത ങ്് ൾ്്ക്്് പോ ഗം വ രി കല് ്ന്് നി ല 
ോ ടി ലാ ണ ്ചി ല ർ്്. നി ർ്്പദ ര ങ്് ൾ്്
ലം ഘി ച്്ാ ൽ്് കൊ ലീ സ ്ഇ ട കേ ടം്.
നി പോ ധ നാ ജ്് ഉ ൾ്്കപ് ്കട യ ്ള്്
ന ട േ ട ക ളി പല ക്്് പൊ പക ണ്്ി വ രം്.
നാ ടി ക്്് ന ന്് യ് ക്്ാ യി നി ല ോ ട്
ക ട ്പ്്ി പക് ്ണ്്ി വ രം്. പോ ഗ വയ്ാ േ 
നം ത ട യ ്ന്് തി ന ്പവ കൊ ര ്മാ ർ്്ഗ 
വം് മ ്ന്്ി ലി ല്്. 

ആ ൾ്്ക്്് ട്്ം ഒ ഴി വാ ക്്ാ ന്് ന 

ൽ്്ക ്ന്് നി ർ്്പദ ര ങ്് ൾ്് ആ രാ ധ നാ 
ല യ ങ്് ൾ ക്്് അ ട ക്്ം ബാ ധ ക മാ 
ണ.് ഇ ക്്ാ രയ് ത്്ി ൽ്് ഒ ര ്വി ട്്് വീ ഴ് ച്് 
യ് ക്്്ം ത യ്്ാ റ ല്്. സ മ ്ഹ കത് ്വ 
ഞ്്ി ക്്് ന്് വ ർ്്കക് ്തി പര ക ർ്്ര ന
ന ട േ ടി യ ്ണ്്ാ കം്. മാ ധയ് മ ങ്് ൾ്് ഇ 
ത്് രം ആ ള ്ക കള നയ്ാ യീ ക രി ക്് ര ്
ത.് കാ സ ർ പോ ട്്് നി ർ പദ രം ോ ലി 
ക്്ാ കത സ മ ്ഹ ത്്ി ൽ ഇ റ ങ്്ി ന ട 
ന്്് പോ ഗം േ ട ർ ത്്ി യ ആ ള ്മാ യി
ബ ന്് കപ് ്ട്് കാ രയ് ങ്് ൾ അ പന്േ ഷി 
ക്്്ം- മ ്ഖയ് മ തന്്്ി േ റ ഞ്്്.

നിർദദ്്ശങ്്ൾലംഘിച്്ാൽ
നിദോധനാജ്്

തി ര ്വ ന ന്് പ ്രം: സം സ്്ാ ന ത്്്
12 പേ ർ ക്്് ക ്ടി കൊ വി ഡ ് 19
വവ റ സ ്ബാ ധ സ്്ി രീ ക രി ച്്്. കാ 
സ ർ പോ ഡ ് ജി ല്് യി ൽ 6, ക ണ്്് ർ
ജി ല്് യി ൽ 3, എ റ ണാ ക ്ളം ജി ല്് യി 
ൽ 3. എ ല്്ാ വ രം് ഗ ൾ ഫ ്രാ ജയ് ങ്് ളി 
ൽ നി കന് ്ത്്ി യ വ ർ.

ഇ പോ കട ഇ പത വ കര പക ര ള 
ത്്ി ൽ്് 52 പേ ർ്്ക്്ാ ണ ്ഇ ത ്വ കര

പോ ഗ ബാ ധ സ്്ി രീ ക രി ച്് ത.് ഇ വ 
രി ൽ്് മ ്ന്്് പേ ർ്് ആ ദയ് ഘ ട്് ത്്ി ൽ്്
പോ ഗ മ ്ക്്ി പന ടി യി ര ്ന്്്. നി ല 
വി ൽ്് 49 പേ രാ ണ ്പോ ഗം സ്്ി രീ 
ക രി ച്്് വി വി ധ ആ ശ ്േ തത്ി ക ളി ൽ്്
ചി കി ത്് യി ല ്ള്് ത.് 

വി വി ധ ജി ല്് ക ളി ലാ യി 53,013
പേ ർ്് നി രീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ണ.് ഇ വ 
രി ൽ്് 52,785 പേ ർ്് വീ ട ്ക ളി ലം്

228 പേ ർ്് ആ ശ ്േ തത്ി ക ളി ലം്. 70
പേ കര ഇ ന്്് ആ ശ ്േ തത്ി ക ളി ൽ്്
നി രീ ക്് ണ ത്്ി ലാ ക്്ി. പോ ഗ ല 
ക്് ണ ങ്് ള ്ള്് 3,716 വയ് ക്്ി ക ള ്
കട സാം േി ള ്ക ളി ൽ്് ല ഭയ് മാ യ
2,566 സാ മ്്ി ള ്ക ള ്കട േ രി പോ 
ധ നാ ഫ ലം കന ഗ റ്്ീ വാ ണ.് കവ ള്്ി 
യാ ഴച് യം് 12 പേ ർ ക്്് പോ ഗം
സ്്ി രീ ക രി ച്്ി ര ്ന്്്.

സംസുുാനതു്ു49പേർചികിതുുയിൽരണുുുദിവസതുുിനിടട26പേർകു്ുപോഗബാധ

ഇന്്ലെരോഗം
സ്്ിരീകരിച്്ത്12രേർക്്്

സുരകുുയിലുുാമടകുും... വൈറസ്ൈയ്ാപനംതടയാൻമ്ൻകര്തല്മായിരാജയ്ംമ്നന്്ട്്്നോക്ന്്്.എന്്ാൽഒരിഞ്്്അകല
മില്്ാതത,മാസക്്കൾധരിക്്ാതതതര്ടയന്ിൽതിങ്്ിക്്യറ്കയാണ്ന്റ്കണക്്ിന്ഇതരസംസ്്ാനക്്ാർ.ഇന്്തലമംഗലാപ്
രം- ഗ്ൈാഹത്്ിസത്പഷൽതര്ടയന്ിൽനാട്കളിനലക്്്തിരിക്്ാൻനോഴിനക്്ട്തറയൽ്നൈനറ്്്്ഷനിതലത്്ിയൈര്തടദ്ശയ്ം.

വി മി ത്്് ഷാ ൽ 
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ഹോംലാൻഡ്2 KKD2020 മാർചുു്22ഞായർ

ലോഴിലക്ട്്രാളയംരച്്ക്്േിമാർക്്റ്്ിൽഇന്്കേഅനഭ്വകപ്ട്്്തിരക്്്

ലോഴിലുകുടു: കോലോണയു
മായിേനുുകുപുടുു്ലോഴിലുകു
ടു ജിലുുയിൽുു ഇനുുകെ (21/3)
ആകെ7649ലപർുുനിരീകുുണ
തുുിലുണുു്.ഇതിൽുു1851ലപർുു
പുതുതായി നിരീകുുണതുുി
ൽുു വനുുവരാണു. കമഡികുുൽുു
കൊലളജിൽുു 8 ലപരും േീചുു്
ആശുപഗുതിയിൽുു15ലപരുംഉ
ൾുുകുപുകടആകെ23ലപർുുഐ
കോലെഷൻുുവാർുുഡിൽുുനിരീ
കുുണതുുിൊണു.
കമഡികുുൽുു കൊലളജിൽുു
നിനുു് 4ലപകരയുംേീചുു്ആ
ശുപഗുതിയിൽുുനിനുു് 5ലപകര

യും ഉൾുുകുപുകട 9 ലപകരഡി
സ്ൊർുുജുു്കെയുതു.ഇനുുകെ
ഗുസവസാംപിൾുുപരിലോധന
യുകുു് എടുതുു് അയചുുു. ആ
കെ 156 സാംപിളുെൾുു പരി
ലോധനയുകുു് അയചുുതിൽുു
137എണുുതുുികുനുുപരിലോധ
നാഫെംെഭിചുുു.എലുുാംകനര
റുുീവുആണു.ഇനി19ലപരുകട
പരിലോധനാഫെം മാഗുതലമ
െഭികുുാൻുുോകുുിയുളുുു.
ജിലുുാകമഡികുുൽുുഓഫീസ

റുകടഅദുുുയകുുതയിൽുു ലുഗപാ
ഗുരാം ഓഫീസർുുമാരുകട ലോ
രം ലെരുെയും ഫീൽുുഡുതെ

ഗുപവർുുതുുനങുുൾുു വിെയിരു
തുുുെയും കെയുതു. ലോവി
ഡു-19ജാഗുരതകവബുലൊർുുടു ു
ൽുുആരംഭിചുുു.ഇതുമായിേ
നുുകുപുടു ു പരിശീെനം ലുഗപാ
ഗുരാംഓഫീസർുുമാർുുകുുും,ആ
ശുപഗുതി സുഗുപണുുുമാർുുകുുും
ജിലുുാകമഡികുുൽുുഓഫീസറു
കടകെംപുുറിൽുുകവചുു്നൽുുെി
.മറുു്കമഡികുുൽുുഓഫീസർുുമാ
ർുുകുു് സും വീഡിലോ ലോ
ൺുുഫറൻുുസിലുകട പരിശീെ
നംനൽുുെി.
ആൊശവാണിയിലുകട ത
ൽുുസമയ ലോണിംഗു പരിപാ

ടിസംഘടിപുുികുുുെയും ലോ
ലോണകയകുുുറിചുു് ജനങുുളു
കടസംശയങുുൾുുകുു്അഡീഷ
ണൽുുജിലുുാകമഡികുുൽുുഓഫീ
സർുുലോ.രാലജഗുദുുൻുുമറുപടി
നൽുുകുെയും കെയുതു. മാന
സിെസംഘർുുഷംകുറയുകുുു
നുുതിനായി കമനുുുൽുു കഹ
ൽുുതുു്കഹൽുുപുു്റെനിലുകട
31ലപർുുകുു്ൌൺുുസിെിംഗുന
ൽുുെി.വാർുുഡുതെതുുിലുംപ
ഞുുായതുു് തെതുുിലും ലോ
ഷുയൽുു മീഡിയയിലുകടയുളുു
ലോധവൽുുകുുരണഗുപവർുുതുു
നങുുൾുുതുടരുനുുു.

കൊറോണ:പുതുതായി1851റേരുുനിരീകുുണതുുിലുുആകെ7649പേർ

ലോഴിലുകുടു: കോലോണ
റവറസികുനുുസാമുഹിെവുയാ
പനസാധുയതയുകുകുതിലരസ
ർകുുാർതെതുുിൽ നടകുുുനുു
മുൻെരുതലുെലോടുസഹെ
രിചുു് ആസുുു ുർ മിംസ് ആശുപ
ഗുതിയിൽസൗജനുയഓൺറെ
ൻെൺസൽലുടുഷൻആരംഭി
ചുുു. ഇലുനുുണൽ കമഡിസിൻ,
എമർജൻസികമഡിസിൻവി
ഭാരങുുളികെലോകുുർമാരുകട
ലനതുതുവതുുിൽ 24 മണികുുു
റുംഗുപവർതുുികുുുനുുകടെികമ
ഡിസിൻവിഭാരതുുികുനുുലസ
വനംരാജുയതുുികുനുുഎലുുാഭാര
തുുുളുു ലോരിെൾകുുും െഭുയ
മാകും.
ഗുപധാനമായും കൊലോണ
ലോരെകുുണങുുൾ സംശയി

കുുുനുുവർകുുാണുകടെികമഡി
സിൻ വിഭാരതുുികുനുു സൗെ
രുയംഉപലോരഗുപദമാവുെ.ആ
സുുുുർഡിഎംകഹൽതുു്കെയ
റിനുെീഴിൽഗുപവർതുുികുുുനുു
ഇതുുുയയിൊെമാനമുളുു ആ
ശുപഗുതിെളുകട കവബുറസ
ലുറു,കഫയുസ്ബുകുു് ലപലോ
സദുുർശിചുു് അതിൽ നൽെി
യിരികുുുനുുെികുുിലുകടലനരി
ടുുുകടെികമഡിസിൻസംവിധാ
നതുുിലെകുുു ഗുപലവശികുുാം.
തുടർനുു്ലോരിെളുകടസൗെ
രുയതുുിനനുസരിചുുുളുുസമയം
ബുകുു് കെയുതലശഷം വിദ
ഗുദുു ലോകുുറുമായി മുഖാമു
ഖംസംസാരികുുുവാൻസാധി
കുുും.ലോൊലോരുയസംഘടന
യുകടയും ഗുപാലദശിെ കമഡി

കുുൽലുഗൊലുടുലുകുളുെളുകട
യുംമാനദണുുങുുകളപുർണ
മായും പാെിചുുുകോണുുാണു
ആസുുു ുർമിംസ്ആശുപഗുതിയി
ൽസൗജനുയകടെികമഡിസിൻ
സംവിധാനംആരംഭിചുുിരികുുു
നുുതു.
ഇതിനു പുറകമ അതുയാവ
ശുയമുളുുലോരിെൾകുു്അനി
വാരുയമായ െിെിതുുാ സംവി
ധാനങുുൾ(വിദഗുദുുലോകുുറു
കടലസവനവും,വീടുുിനുളുുിൽ
ഐസിയുസംവിധാനങുുൾ
ഉൾകുപുകട സജുുീെരികുുൽ)
ആസുുുുർഅറുു്ലോംപദുുതിയു
കടഭാരമായുംസജുുീെരിചുുിടുുു
ണുു്.ആസുുുുർ@ലോംലസവന
ങുുൾകുുായി8606234234എ
നുുനപുുറിൽേനുുകുപുടുെ.

കൊറോണ:ആസ്്്്ർമിംസിൽ
സൗജനയ്കടലികമഡിസിൻസംവിധാനം

ലപരാഗുപുു:കോലോണജാഗുരത
യിലും ലപരാഗുപുുയിൽുുഗു പവ
ർുുതുുികുുുനുുേീവലറജസ്ഔടുു്
െറുുിൽുു യാകൊരു മുൻുുെരുത
ലുംഇലുുാകതമദുയവിലുപനത
കുതി.കോലോണപശുുാതുുെ
തുുിൽുുസർുുകുുാർുുനിർുുലുദുശിചുു
മാനദണുുങുുൾുുപാെികുുാകത
യാണുഇവികടമദുയവിലുപനന
ടകുുുനുുതു.ഇനുുകെൊെതുുു
മുതൽുുഇവികടവൻുുതിരകുുാ
ണുഅനുഭവകുപുടുുിരുനുുതു.തി
രകുുികന തുടർുുനുു് മദുയം വാ
ങുുാകനതുുിയവർുു തമുുിൽുു ത
ർുുകുുമുണുുാവുെയുംഅടിപിടി
യിൽുു െൊശികുുുെയായിരു
നുുു.എഎസ്ഐകെ.രതീഷി
കുമാറികുനുു ലനതുതുവതുുിൽുു
കൊെീകസതുുിയാണു രംരം
ശാതുുമാകുുിയതു.
ഒലരസമയംനുറുെണകുുിനു
ആളുെൾുു െുയുവിൽുു ഉണുുായി
ടുുുംലവണുുനടപടിെൾുുസവുീെരി
കുുാൻുുേീവലറജസ്അധിൊ
രിെൾുുതയുുാറായിലുു.കോലോ
ണ പടർുുനുുു പിടികുുാൻുു സാ
ധുയതയുളുുതിനാൽുു ഇതുുരം
സുുെങുുളിൽുുഒരുമീറുുർുുഅെ
െംപാെിചുു്മാഗുതലമെുയുപാടു
ളുുുഎനുുസർുുകുുാരികുനുുയും
ലആരാരുയവകുപുുികുനുുയുംനി
ർുുലുദുശം തളുുിെളഞുുു കോ
ണുുാണു അധികുതർുു മദുയ വി
ലുപനനടതുുികോണുുിരികുുു
നുുത.ുഇനുു്നടകുുുനുുജനതെ
ർുുഫുയുവികുനുു പശുുാതുുെതുുി
ൽുുആളുെൾുുകുടുതൊയിഎ
തുുിയലൊകട ഇവിടുകുതു
സുുിരംഏജനുുുമ്ാർുുകുു്അനധി
കുതമായിമദുയംനൽുുൊനുളുു
അധികുതരുകട നീകുുമാണു
വാലുകുറുുതുുിനും െയുുാകുുളി
കുുുംൊരണമായതു.അധികു
തരുകട ഒതുുാശലോകട ഏജ
നുുു്മാർുുകുു്മദുയംനൽുുകുനുുതുഇ
വികടനിതുയസംഭവമാകണനുു്
മദുയംവാങുുാകനതുുിയവർുുപറ
ഞുു.ുഇതികനുുുപകുു്പറുുിയാണു
ഇതുുരം അനധികുത നീകുു
തുുിനുഉനുുതർുുകുടുുുനിൽുുകുുു
നുുതു.രാജുയമാകെകോലോണ
ഗുപതിലോധതുുികുനുുഭാരമായി
ഇനുു്വീടുെളിൽുുെഴിയുലുപു
ൾുു സർുുകുുാർുു ഉതുുരവുെകള
ലുുാം ൊറുുിൽുുപറതുുി മദുയ വി
ലുപനനടതുുുനുുഔടുു് െറുു് മാ
ലനജർുുകുകുതികരെർുുശനനട
പടി സുവീെരികുുകമനുു ആവ
ശുയംശകുുമാവുനുുു.ഇതുപെ
ർുുതുുാകനതുുിയമാധുയമ ഗുപവ
ർുുതുുെനുലനകരേീവലറജസ്
മാലനജർുു െലുയുറുുതുുിനു ഗുശമി
കുുുെയുംകെയുതു.
വിദുയാെയങുുളും ലദവാെയ
ങുുളുംഅടചുുുപുടുുിയിടുുുംമദുയാ
െയങുുൾുു തുറനുു് ഗുപവർുുതുുി

കുുുനുുതുമാരെലോരംപടരു
നുുതിനു ൊരണമാവുകമനുുും
അതിനൽുു എലുുാ മദുയശാെെ
ളുംഅടചുുുപുടുുണകമനുുുംജന
ത െർുുഫുയുവിനു ലോപുു് തുറ
കുുികുലുനുു്മുൻുുകുടുുിലോർുുഡു
െൾുുകവചുുഅധികുതരുകടനട
പടിയാണുതിരകുു്വർുുദുുിപുുിചുു
കതനുു്മദുയനിലോധനസമിതി
ജിലുുകസഗെുടുുറിപപുുൻുുെനുുാടുുി
പറഞുുു.സർുുകുുാർുുനിർുുലുദുശ
ങുുൾുുപാെകുുാകതമദുയവിലുപ
നനടതുുിയമാലനജർുുകുകുതി
കരഎകുറസസ് വകുപുു്അ
ധികുതർുു നടപടികയടുകുുണ
കമനുുുംഅലുദുഹംപറഞുുു.

മപ്ത്്ിയ്ചടനാട്്ിചല
ചെവ്ഞറജിചല
ജാപ്രതക്്്റവ്
അഞ്നവഷിക്്ണചമന്്്
അതീവജാഗുരതപാെിലുകുണുു
സമയതുുും ലപരാഗുപുു കേ
വുലറജിൽുുയാകൊരുവിധ മു
ൻുുെരുതലുമിലുുാകത നുറു് െ
ണകുുിനാാളുെകള അെെം
പാെികുുാകതവരിനിർുുതുുിമ
ദുയവിലുപനനടതുുിയേിവലറ
ജുമാലനജർുുകുകുതികരനടപടി
ലവണകമനുു്യുതുു്ലോൺുുഗുര
സ് ലപരാഗുപുു നിലോജെ മ
ണുുെംഗുപസിഡനുുു്എസ്.സു
നദുു് ആവശുയകുപുടുുു. എകു
റസസ്മഗുതുുിയുകടസുവതുുംമ
ണുുെതുുിൽുുേീവലറജുെളും
ോറുെളുംതുറനുു്കവചുു്ജന
ങുുകളകുുണിചുു്വരുതുുിഅ
പെടതുുിലെകുു് നയികുുുെ
യാകണനുുുംമദുയവിൽുുപനശാ
െെൾുു അടചുുുപുടുുണകമനുുും
യുതുു്ലോൺുുഗുരസ്ആവശുയ
കുപുടുുു.

യ്ത്്്ലീഗ്പ്പതിഞഷധിച്്്
ലപരാഗുപുു: കോലോണ ലോര
വുയാപനതുുികനതുുികനതികര
ലെഗുദുുസർകുുാർനടപുുിൊകുുു
നുുജനതാെർഫുയുവികുനുുമറ
വിൽലപരാഗുപുുേീവലറജുഔടുു്
കെറുു്നിയഗുതുുണങുുൾെംഘി
ചുുു മദുയവിതരണംകെയുതതി
ലുംയാകൊരുമുൻെരുതലും
ഇലുുാകത ആയിരകുുണകുുിനു
ആളുെൾകുു്മദുയംവിതരണം
നടതുുിയതിൽ ലപരാഗുപുു നി
ലോജെമണുുെംയുതുു്െീഗു
െമുുിറുുിഗുപതിലഷധിചുുു.ലപരാ
ഗുപുുേീവലറജുഔടുു്കെറുു്അധി
ൊരിെളുകടഅറിലൊകടഏജ
നുുു്മാർകുു്അളവിൽകുടുതൽ
മദുയം വിതരണം കെയുതതാ
യുംെമുുിറുുിആലോപിചുുു.സർ
കുുാരുംആലോരുയവകുപുുുംവ
െിയനിയഗുതുുണങുുൾഏർകുപു
ടുതുുുലുപുൾഎകുറസസ്വ
കുപുു് മഗുതുുിയുകട നാടുുിൽ ത
കനുുനിയമംൊറുുിൽപറതുുിമ
ദുയ വിതരണം നടതുുിയതിൽ
നാടുുുൊർകുു് മുഴുവൻ ഗുപധി
ലഷധമുണുു്. െഴിഞുു ദിവസ
ങുുളിൽയുതുു്െീഗു,ലനതുതുവ
തുുിൽ േീവലറജു ഉപലോധി
കുുുെയുംയുതുു്ലോൺഗരുസ്
ലനതുതവുതുുിൽമഗതുുുിയുകടഓ
ഫീസ്ഉപലോധികുുുെയുംഅ
ധിൊരിെൾകുു് പരാതി നൽ
കുെയുംകെയുതിടുുുംസർകുുാ
ർേീവലറജുഔടുു്കെറുു്െൾഅ
ടചുുുപുടുുാതുുതുസർകുുാരികുനുു
തിെഞുു അനാസുുയാകണ
നുുുശികുുനടപടിെൾസുവീെ
രികുുണകമനുുുംമുസുുിംയുതുു്
െീഗു ലപരാഗുപുു നിലോജെ മ
ണുുെംഗുപസിഡനുുു്സയുുിദുഅ
െിതങുുളുംജനറൽകസഗെുടുുറി
പിസിമുഹമുുദുസിറാജുംപറ
ഞുുു.

ലേരാനപ്്്കെവ്ലേജിൽ്്യാകൊര്
മ്ന്്കര്തലം്ഇല്്ാകതെദയ്വിലേ്ന

ലരരാഗപ്്്കബവല്േജസ്ഔട്്്കേറ്്ിന്മന്്്ിൽയാകതാര്സര്ക്്
മാനദണ്്വം്രാേിക്്ാകതകയ്്നിൽക്്്ന്്വർ.

തിരുരങുുാടി:24മണികുുുറുംഓടിനടകുുു
നുു കപാെീസിനു ഇനി വിഗുശമമിലുു കൊ
ലോണലോരവുയാപനംതടയാൻസജീവ
മായി രംരതുു് ഇറങുുുെയാണു തിരുര
ങുുാടികപാെീസ്.കെമുുാടുസുുു ുാൻഡുപരി
സരം,റെവരിെൾ,വിവിധൊതുുിരിപുു്
ലെഗുദുുങുുളുഅണുവിമുകുുമാകുുി.െകുുാ
ടു,കവനുുിയുർ,കോളപുുുറം,ലെഗുദുുങുുളി
കെ േസുെളിലും ഓലുടുെൾ തുടങുുി
കൊതുയാഗുതവാഹനങുുളുംതിരുരങുുാ
ടി കപാെീസിനുുു ലനതുതുവതുുിൽ സാനി
റുറുസർഉപലോരിചുു്അണുവിമുകുുമാ
കുുി.
ലുസുുുഷൻപരിധിയികെമുഴുവൻഗുപലദ
ശങുുളികെയുംകുടുംേങുുളിൽശുെിതുവ
ലോധവൽകുുരണഎതുുികുുുെഎനുുെ
കുുുയംകവചുുും,കൊതുജനങുുൾകുടുതൽ
ഇടപഴകുനുുേസ്സുുുുാൻഡു,ടാകുസിസുുുുാ
ൻഡു,ഓലുടുസുുുുാൻഡു,മതുുുയമാർകുുറുുുെ
ൾ,ലെഗുദുുീെരിചുു്'ലുഗേകുു്ദകെയിൻ'െുയാ
പുുയികുനുുഭാരമായിലോധവൽകുുരണം
നടതുുുെയുംആലോരുയവകുപുുികുനുുനിർ
ലുദുശങുുൾഅടങുുിയെഘുലെഖെൾവിത
രണംകെയുുുെയുംകെയുതു.എസ്എചുു്ഒ 
കെ റഫീഖു ഉദുഘാടനം കെയുതു. എസ്
ഐനൗഷാദുഇഗുോഹിം,എസ്ഐടിപി
ഭകുുവതുുെൻ,വിയുഅബുുുൽഅസീസ്

എനുുിവരുകടലനതുതുവതുുിൽമുപുുലൊളം
ലസനാംരങുുളുകടലനതുതുവതുുിൊണുശു

െീെരണഗുപവർതുുനങുുളുംലോധവൽ
കുുരണവുംസംഘടിപുുിചുുതു.

കൊറോണപര്തിറോധിക്്ാൻമിെവ്റ്്പര്വർത്്നങ്്ള്മായിതിര്രങ്്ാടികരാലീസ്

തിര്രങ്്ാടികരാേീസിക്്്ആഭിമ്ഖയ്ത്്ിൽബസ്കൾഅണ്വിമ്ക്്മാക്്്ന്്്

ലോഴിലുകുടു: കൊലോണയു
കടഭാരമായിലോഴിലുകുടുജി
ലുുയിൽനിനുുയചുു137സാപുുി
ളുെളിൽ എലുുാ കനരറുുീവാ
കണനുു് മഗുതുുി ടി.പി രാമകു
ഷ്ണൻപറഞുുു.എലുുാപരി
ലോധനയും കനരറുുീവാകണ
കുുിലുംഗുപതിലോധതുുികുനുുഭാ
രമായി ഏർുുകുപുടുതുുിയ െ
ർുുശനനിയഗുതുുണങുുൾുുതുടരു
കമനുു് മഗുതുുി ടി.പി. രാമകു
ഷ്ണൻുുഅറിയിചുുു.
ജിലുുയികെകൊലോണഗുപ

തിലോധഗുപവർുുതുുനങുുൾുുവി
െയിരുതുുുനുുതിനു മഗുതുുിമാ
രായ ടി.പി. രാമകുഷ്ണൻുു,
എ.കെ.ശശീഗുദുുൻുു എനുുിവരു
കടസാനുുിധുയതുുിൽുുെെകുുലറ
റുുിൽുു വിളിചുുുലെർുുതുു അവ
ലോെനലോരതുുിനുലശഷം
മാധുയമങുുലോടുസംസാരികുുു
െയായിരുനുുുമഗുതുുി.
അടിയതുുരഘടുും വനുുാൽുു
ലനരിടുനുുതിനു നടപടിെൾുു
പുലോരമികുുുനുുുണുു്. ആശു
പഗുതിെളിൽുുകേഡുസൗെരുയ

വും കവനുുുിലെറുുർുു സൗെരുയ
വുംവർുുധിപുുികുുുനുുതിനുഅ
ടിയതുുര നടപടി സുവീെരി
കുുും.സുവൊരുയആശുപഗുതിെ
കളയുംറവറസ്വുയാപനംതട
യുനുുതിനുളുുഗുപവർുുതുുനങുു
ളിൽുു പകുുാളിെളാകുുുനുുുണുു്.
ഇവിടങുുളിൽുു െഭുയമായ െിട
തുുിചുുിെിതുുാസൗെരുയങുുൾുു
വിെയിരുതുുികുുഴിഞുുു.ജിലുു
യിൽുു70സുവൊരുയആശുപഗുതി
െളിൊയി 5200 െിടകുുെളു
കട െഭുയത ഉറപുുാകുുിയിടുുുണുു്.
അവയിൽുു കോലോണ ഗുപതി
ലോധവുമായിേനുുകുപുടുു്എ
ഗുതെിടകുുെൾുുഗുപലോജനകുപു
ടുതുുാനാവുകമനുു് ജിലുുാ ഭര
ണകുടവുംആശുപഗുതിമാലന
ജുകമനുുുുെളുംതമുുിൽുുെർുുചുുന
ടതുുിവരിെയാകണനുുും മ
ഗുതുുിപറഞുുു.ഐ.എം.എയും
ഗുപതിലോധ ഗുപവർുുതുുനങുു
ൾുുകുു് പുർുുണ പിനുുുണ ന
ൽുുകുനുുുണുു്.
ലോഴിലുകുടു യുതുു് ലോ
സുുു ുെിൽുുഗുപലുതയെകോലോണ

നിരീകുുണലെഗുദുുംഗുപവർുുതുുി
പുുികുുാനുളുുനടപടിസുവീെരി
കുുും. കുടുേഗുശീയുകട ഭകുു
ണവിതരണലെഗുദുുങുുൾുുവി
പുെമാകുുാൻുു ഉലുദുശികുുുനുുു
ണുു്. ോങുുുെളിലും എ.ടി.എ
മുുുെളിലുംസാനിറുറുസർുുെ
ഭുയമാകുുാൻുുനിർുുലുദുശംനൽുുെി
യിടുുുണുു്.
ഒരുമരണംലൊലുമുണുുാെ
രുതുഎനുുജാഗുരതയിൽുുഎലുുാ
വരും ഗുപവർുുതുുികുുണം. സാ
മുഹുയവുയാപനസാധുയതെൾുുപ
രിരണിചുു് ഗുപാലോരിെനടപ
ടിെൾുു ഓലോ വുയകുുിയും
റെകുകുളുുണം.കൊതുെട
ങുുുെൾുുപുർുുണമായിഒഴിവാ
കുുുെയുംഉതുുവംലൊലുളുു
വ െടങുുുെളിൽുു ഒതുകുുുെ
യും ലവണം.രാജുയകൊടുുാകെ
ഇനുു് രാവികെഏഴുമുതൽുുരാ
ഗുതിഒപുുതുമണിവകരഗുപധാന
മഗുതുുിആഹുവാനംകെയുതജന
താെർുുഫുയുവുമായിസഹെരി
കുുണകമനുുുംമഗുതുുികൊതുജ
നങുുലോടുആവശുയകുപുടുുു.

കർ്്ശനനിയനത്്്ണങ്്ള്്
ത്ടരണകെന്്്െനത്്്ിടി.േി

മലുഞുരി:സംസുുാനതുു്കോലോണറിലുപുർുുടുു്
കെയുത സാഹെരുയതുുിൽുു അഞുുു ലപർുുകുു് മ
ലുഞുരികൊെീസ്ലോടുുീസ്നൽുുെി.വിലദശതുുു
നികുനുതുുി വീടുുിലോആശുപഗുതിയിലോഐ
കോലെഷനിൽുുെഴിയാൻുുതയുുാറാൊതുുതിനാ
ൊണുമുനുുറിയിപുു്നൽുുെിയതു.അഞുുുലപരും

പുലുകുടുുുർുു സുവലദശിെളാണു. ഇതുുരതുുിൽുു
ആകരകുുിലുംവിലദശതുുുനികുനുതുുിആലോ
രുയ വകുപുുുമായിേനുുകുപുടാകതെറങുുി നട
കുുുനുുതുഗുശദുുയിൽുുകുപുടുുാൽുുകൊെീസികനലോ
ആലോരുയഗുപവർുുതുുെകരലോഅറിയികുുണകമ
നുു്എസ്ഐസുലമഷ്സുധാെരൻുുഅറിയിചുു.ു

കൊലോണ:അഞ്്്ലേർ്്ക്്്ലോട്്ീസ്നൽ്്കി

എസ്എഫ്ഐ
പ്പവരത്്കര
ശ്ചീകരിച്്്
തെലശരി : കൊലോണ ഗുപതി
ലോധഗുപവർതുുനങുുളുകടഭാ
രമായി എസ്എഫുഐയുകട
ലനതുതുവതുുിൽതെലശരികെ
എസ്ആർ ടി സിഡിലുപുയി
കെ േസുെൾ ശുെീെരിചുുു.
എസ്എഫുഐതെലശരിഏരി
യെമുുിറുുിയുകടലനതുതുവതുുി
ൊയിരുനുുു ശുെീെരണം.എ
സ്എഫുഐഏരിയകസഗുെടുുറി
എസ്.സുർജിതുു്,ശരതുരവീ
ഗുദുുൻ,കെ.ലമഘ,നിഹാൽെ
തിരുർ തുടങുുിയവർ ലനതു
തുവoനൽെി.

പ്പതിഞോധിക്്ാൻ
ഞപപ്്രഞോപ്്്ം
ഒലുുുർ:കൊലോണഗുപതിലോധ
ഗുപവർതുുനങുുളുകടഭാരമായി
ഒലുുുർറവലോപുുിളുുിഗുശീധര
ലമലോൻ കമലുമുറിയൽ രവ
ൺകമനുുു് കൊലുകുഷനൽ സ്
കുളികെവിദുയാർഥിെൾലപപുു
ർലോപുു്നിർമിചുു്താരങുുളാ
യി.കഡലുറുൾ ലോപുു് കുഗടയി
സിങുലപപുുറിൽപതിപുുിചുു്,ലുഗട
സിങുലപപുുർതീകരകെറിയെ
ഷണങുുളാകുുിമാറുുിയാണുലപ
പുുർലോപുു്നിർമാണം.
പതുു്െഷണങുുളാകുുിയാണു
ഒരുലുഗടസിങുലപപുുറികനമുറി
കുുുനുുതു.ഇങുുകനമുറിചുുുെ
ഷണങുുളാകുുിയലഗുടസിംഗുലപ
പുുറുെൾലുസുുുപുുിൾകെയുതുഉറ
പുുിചുു്കുകടകോണുുുനടകുുാം.
ഏതുസമയതുുുലവണകമകുുി
ലുംഓലോെഷണങുുൾ ഉപ
ലോരികുുാം.ഒരുതവണഉപ
ലോരിചുു്െഴിഞുുാൽലപപുുർ
അെിഞുുുലൊകും.
കഡലുറുൾനകുലുരുഅണുവി
മുകുു ഉപാധിയായതുകോ
ണുുാണുഇതുഉപലോരിചുുുകോ
ണുുുളുു ലപപുുർലോപുു്നിർമി
കുുുനുുത.ുെടൊസുകോണുു്നി
ർമികുുുനുുതിനാൽ മെിനീെര
ണവുംഒരുപരിധിവകരതടയാ
ൻ സാധികുുും. ഒലുുുർ റവ
ലോപുുിളുുി സ്കുളികെ എൻ
എസ്എസ്യുണിറുുായ'കുകട'
യാണുലപപുുർലോപുു്നിർമിചുു
തു.

തേലശരികകഎസആ്ർടിസിഡിലപ്്യികേബസ്കൾഎസഎ്ഫഐ്ഗര്വർത്്കർശ്ചീകരിക്്്ന്്്

മാസ്ക്,സാനിറ്റ്സര്്
പരമാവധിവിലനിശ്്യിച്്്
ലോഴിലുകുടു: ലെഗുദുു ഭകുുുയ
കൊതുവിതരണ മഗുതുുാെയ
തുുികുനുുവിജുുാപനഗുപൊരം
മാസ്കു,സാനിററുുസർുുഎനുുി
വയുകട വിൽുുപനവിെ നിശുു
യിചുുിടുുുണുു്. 2പിഎൽുുറവ, 3
പിഎൽുുറവ മാസ്കുെൾുുകുു്
എടുു് രുപയും 3 പിഎൽുുറവ
സർുുജുുികുുൽുുമാസ്കുെൾുുകുു്
10രുപയുമാണുവിെ.200മിലുുി
െിറുുർുുഹാൻുുഡുസാനിറുറുസ
റിനു പരമാവധി 100 രുപയാ
ണു വിെ.കുടിയവിെഈടാ
കുുുനുുതുഗശുദുുയിൽുുകപുുടുുാൽുുന
ടപടിെൾുു സുവീെരികുുുകമനുു്
ജിലുുാസറുലുഓഫീസർുുഅറി
യിചുുു.ഈഉതുുരവിനുജുൺുു
30വകര ഗുപാേെുയമുണുുായിരി
കുുും.

പരിസരശ്ചിത്വം
ഉറപ്്ാക്്ിമഞ്ച്രിയ്ം
മലുഞുരി:മഹാമാരികയപിടിചുുു
കെടുുാൻപരിസരശുെിതുവമുറ
പുുാകുുിമലുഞുരിയും.കപാെീസ്
,നരരസഭ,ഫയർലോഴുസ്,അ
ലോരുയവിഭാരം,സനുുദുുസം
ഘടനെൾ എനുുിവരുകട സം
യുകുുാഭിമുഖുയതുുിൽമലുഞുരി
പുതിയേസ്സുുുുാൻഡുംപരി
സരവുംശുെീെരിചുുു.സംസുുാ
നതുു്ലോവിഡുജാഗുരതശകുു
മായിതുടരുലുപുൾവുയകുുിശു
െിതുവവും പരിസര ശുെിതുവ
വുംഉറപുുാകുുിമലുഞുരിയും,ഇ
തികുനുു ഭാരമായിപുതിയേ
സുുുുാൻഡും പരിസരവും വുയാ
പാരിെളുകട സഹെരണ
ലുതുകടെഴുെിശുെീെരിചുുു.
ഫയർലോഴുസ്യുണിറുു്,കപാ
െീസ്,നരരസഭാശുെീെരണ
കൊഴിൊളിെൾ, കമഡികുുൽ
ലോളജു ആലോരുയ വിഭാരം,
എമർജൻസി റസ്െുയു ലോ
ഴുസ് എനുുിവരുകട ലനതുതുവ
തുുിൊണുശുെീെരണനടപടി
പുർതുുിയാകുുിയതു .ദിനംഗുപ
തിനിരവധിആളുെൾവനുുു
ലൊവുനുുകൊതുഇടങുുൾശു
െീെരിലുകുണുുതു അതുയാവശുയ
മായിരിലുകുവരുംദിവസങുുളി
ലുംസമാനരീതിയിലുളുുഗുപവ
ർതുുനങുുൾതുടലരണുുതുണുു്.

മാസ്ക്വിതരണം
ചചയ്ത്
ോലുലുശുരി:കൊലോണഗുപതി
ലോധഗുപവർതുുനങുുളുകടഭാ
രമായിേികജപിനിലോജെമ
ണുുെംെമുുിറുുിയുകടലനതുതുവ
തുുിൽോലുലുശുരി താലുകുു്
ലോസ്പിറുുെിൽമാസ്കുവിത
രണംകെയുതു.േി.കജ.പി.സം
സുുാനറവസ്ഗപുസിഡനുുു്വി.
വി.രാജൻ മാസ്കുെൾ ലോ
സ്പിറുുൽ സുഗുപണുു് കെ.കെ
സുലരശനു റെമാറി.േി.കജ.
പിോലുലുശുരിനിലോജെമ
ണുുെംഗുപസിഡനുുു്േേീഷ്ഉ
ണുുികുളതുുികുനുുലനതുതുവതുുി
ൽനടനുുെടങുുിൽേി.കജ.പി.
സംസുുാനസമിതിഅംരംപി.
കെ.സുഗുപൻ,ജിലുുറവസ്ഗുപ
സിഡനുുു്എം.സി.ശശീഗുദുുൻ,മ
ണുുെം ജനറൽ കസഗുെടുുറിമാ
രായ ആർ.എം.കുമാരൻ, രാ
ലജഷ് പുതുുലുഞുരി ,റവസ്
ഗുപസിഡണുുുമാരായടി.സദാന
ദുുൻ, ഇ.ഗുപൊശു, രാലജഗുദുുൻ
കുളങുുര, കസഗുെടുുറിഷീേഉ
ണുുികുളം, ഗുടഷറർോബുവട
കുുയിൽ എനുുിവർ പകുകുടു
തുുു.

വ്യാപാരിഞനതാവ്വാടക
ഇളവ്നൽകി
മാത്കയായി
കോലുടു
ടുുി : കൊറ
ണകയതുട
ർനുു് വുയാ
പാര ലമഖ
െയികെഗുപ
തിസനുുി
ലനരിടുു്അ
നുഭവികുുു
നുുതകുനുുകെടുുിടതുുികെമുഴു
വൻെചുുവടകുുാർകുുുംഒരുമാ
സകുതു വാടെ ഒഴിവാകുുി
കോടുതുുിരികുുയാണു കോ
ലുടുടുുിറേപുുാസ്ലോഡികെ
ശാദിസിൽകുസ്ഉടമയുംലെര
ള വുയാപാരി വുയവസായി ഏ
ലോപനസമിതികോലുടുടുുി
മണുുെംഗുപസിഡണുുുംയുണി
റുു്ഗുപസിഡണുുുംആയശാദിമു
സ്തഫയാണുതകുനുുഉടമസുു
യിലുളുു റേപുുാസ് ലോഡി
കെമുനുു്നിെകെടുുിടതുുികെ
മാർചുു്മാസകുതുവാടെഇളവു
നൽെിയതു.

കൊടുങുുലുുുർ: എറിയാടു പ
ഞുുായതുു് പരിധിയികെസർ
കുുാർ ഓഫീസുെളിലെയുകുു്
ഹാനുുു് സാനിറുറുസർ നിർമി
ചുുു നൽകുനുുു. അഴീലുകുടു
ഗുരാമീണ വായനശാെ സംസ്
കുതിവനിതാലവദിഗുപവർതുു
െർപരിശീെനതുുികനുുുഭാരമാ
യിനിർമിചുുസാനിറുറുസറുെ
ളാണു വിതരണം കെയുുുെ.
ലുഗേകുു് ദി കെയിൻൊറുപു
നികുനുു ഭാരമായാണു നിർമാ
ണ പരിശീെനം നൽെിയതു.
ഹാനുുു്സാനിറുറുസറിനുദൗർ
െഭുയമുളുുതിനാൽസാധാരണ
ജനങുുൾകുു് ഇതു െഭുയമാകുുാ
നാണു ഹാനുുു് സാനിറുറുസർ
വീടുുിലുണുുാൊൻ പരിശീെനം
നൽെിയതു.എറിയാടുപഞുുാ
യതുു്അംരവുംവനിതാലവദി
െൺവീനറുമായലുജയാതിസു

നിൽപരിശീെനതുുിനുലനതു
തവുംനൽെി.നിമുുി,െവിത,ശാ

െിനി,ഷഫനു,ഉഷതുടങുുിയവ
ർപകുകുടുതുുു.

സർക്്ാർഓഫീസ്കളിലേക്്്
ഹാന്്്്സാനിററ്്സർനൽക്ന്്്

സർക്്ാർഓഫീസ്കളിലേയക്്്്നൽക്ന്്തിനായിഅഴീലക്്ട്
ഗര്ാമീണവായനശാേസംസ്ക്തിവനിതാലവദിഗര്വർത്്കർനി
ർമിച്്സാനിററ്്സറ്കൾ
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യ.്ഹരീഷ്
കൊരോണജാപഗ്തയിലമലയാളസി

നിമാരോകവം്പ്രണമായം്െ
ലനമറ്്്.ഈമാസംആദയ്ംെിപത്ീകരണംആ
രംഭിച്്ിര്ന്്ഇര്രരോളംസിനിമകള്കെഷ്
ട്്ിങ്ഈമാസം31വകരനിരത്്ിവച്്ിരിക്്്ക
യാണ.്സ്പ്്രതാരങ്്ളായമമ്്്ട്്ിയം്രൊഹ
നലാലം്ഉളകപ്്കെഅഭിരനതാക്്കളല്്ാംവീട്
കളിരലക്്്മെങ്്ിക്ടം്ബരത്്കൊപ്്ംകൊ
രോണകാലകത്്അതിജീവിക്്്ന്്്.
തങ്്ള്കെരോഷയ്ലമീഡിയപ്്ാറ്്്രോമ്ക

ളില്കെജാപഗ്താനിരരദശങ്്ളം്വിഡിരോ
രോകളം്കോത്ജനങ്്ള്മായിദിനംപര്തി
കയരന്്ണംരങ്്്വച്്്കൊണ്്ിരിക്്്കയാണ്
താരങ്്കളല്്ാം.""മന്ഷയ്രിലനിന്്്ംമന്ഷയ്
രിരലക്്്കെയിനരോകലയാണ്ഇത്രകര്
ന്്ത്ഈകെയിനനമ്ക്്്രപ്ബക്്്കെരയ്്ണ്്
ത്അതയ്ാവശയ്മാണ.്വീട്്ിലകഴിയ്രപ്്ഴം്ഇ
താണ്ഇരപ്്ളമനസ്്്നിെകയ''എന്്്നെന
ക്ഞ്്ാരക്്രോബനരെയ്ന്്്.
സിനിമാെിപത്ീകരണംപ്രണമായം്നിലച്്

രോകെനിരമാതാക്്ള്കെനഷ്്ംക്െിതരണം
കെയ്്ണ്്ത്കണ്്ന്്്താരസംഘെനായഅമ്്ജ
നെലകസപക്ട്്െിഇെരവളബാബ്രെഞ്്്.

അരതസമയംഏപര്ിലമാസംവീണ്്്ംെിപത്ീ
കരണംത്െങ്്്വാനകഴിയ്കമന്്്നിലവികല
സാഹെരയ്ത്്ിലയാകോര്ഉെപ്്്മില്്.ജാപഗ്
താനിരരദശകത്്ത്െരന്്്നിലവിലഅെച്്ിട്്ി
രിക്്്ന്്സംസ്്ാനകത്്സിനിമാതീയറ്്റ്ക
ളത്െക്്്ന്്തം്നീളാനിെയ്ണ്്്.അട്ത്്മാ
സംക്െിഇരതഅവസ്്ത്െര്കയാകണങ്്ില
നിരമാതാക്്ള്കെനഷ്്ംഭീമമാകം്.
പര്ാഥമികകണക്്്കളപര്കാരംനിരമാതാ

ക്്ളക്്്ഏതാണ്്്300രൊെിര്രയ്കെനഷ്്ം
എങ്്ിലം്ഉണ്്ാക്കമന്്ാണ്നിരമാതാക്്ള്കെ
സംഘെനയായഫിലിംകപ്ോഡയ്്രസഴ്സ്ആ
രോസിരയഷനകണക്്്ക്ട്്്ന്്ത.്ഈവര
ഷകത്്വിഷ,്ഓണംസീസണ്കളിലതീയറ്്ര
കളക്ഷനപര്തീക്്ിച്്്കൊണ്്്മലയാളത്്ില
തകന്്നിരവധിബിഗ്ബജറ്്്സിനിമകളഒര്
ങ്്ിവരികയായിര്ന്്്.അപര്തീക്്ിതമായിഎ
ത്്ിയവില്്കനരോകലകൊരോണഎല്്ാംത
കിെംമെിച്്്.ഈ മാസംആദയ്ംതീയറ്്റ്കളില
ഓെികക്്ണ്്ിരിക്്്ന്്രര്ത്ളംസിനിമകകള
യം്അവയ്കെനിരമാതാക്്കളയ്മാണ്ത്െ
ക്്ത്്ിലസാമ്്ത്്ികനഷ്്ംബാധിച്്ത.്തീയ
റ്്റ്കളത്െന്്ാലം്ഈസിനിമകളകക്്
ന്്്ംവീണ്്്ംെിലീസിങ്അവസരംഇനിലഭി

ക്്്രമാകയന്്്തീരച്്യില്്.
രോകകമമ്്ാടം്െിലീസിന്ഒര്ങ്്ിയിരിക്്്

വായിര്ന്്രൊഹനലാല-പര്ിയദരശനെീമി
കന്്്പബ്ഹ്്ാണ്്സിനിമക്ഞ്്ാലിമരക്്ാര
അെബിക്്െലികന്്്സിംഹം,മമ്്്ട്്ിയ്കെവൺ,
ഫഹദികന്്്മാലിക്്്,രൊവിരോരോമസികന്്്
കിരോമീരറ്്ഴസ്്ആനഡ്കിരോമീരറ്്ഴസ്്ത്െ
ങ്്ിയരത്്ിലധികംസിനിമകളഈമാസംെി
ലീസ്കെയ്്്വാനതയാൊയിനിലക്്്കയായി

ര്ന്്്.നിലവികലസാഹെരയ്ത്്ിലപ്തിയെി
ലീസ്തീയതിമ്നക്ൊയിരെയ്വാനരറ്്ാ
ത്്സാഹെരയ്മാകണന്്ാണ്ഈബിഗബ്ജറ്്്
സിനിമകള്കെനിരമാതാക്്ളരെയ്ന്്ത.്ക്
ഞ്്ാലിമരക്്ാരഅെബിക്്െലികന്്്സിംഹം
ആരോളെിലീസാണ.്അത്കൊണ്്്തകന്്യ്
രോപ്്ിരലയം്നെനയിരലയം്സ്്ിതിഗിതിക
ളരോലം്ഈസിനിമകയബാധിക്്്ം.
ഈഅവധിക്്ാലത്്്തീയറ്്റ്കളിലഎ

ത്്ിക്്്വാനതീര്മാനിച്്രെങ്്ളിലെിലത്
രമയ്മാസരത്്ക്്്ംരമയിലെിലീസ്കെരയ്്ണ്്
സിനിമകളഓണക്്ാലരത്്ക്്്ംമാെിരപ്്
കം്.ഓണത്്ിന്െിലീസ്പ്്ാനകെയത്സിനി
മകളകസപറ്്്ംബരഅവസാനവാരത്്ിരല
ക്്്ംമാറ്കമന്്്ഫിലിംകപ്ോഡയ്്രസഴ്സ്അ
രോസിരയഷനപര്സിഡന്്്്എം.രഞജ്ിത്്്ര
െഞ്്്.
രാജയ്ത്്്സിനിമ,സീരിയല,കവബ്സീരീസ,്

കെലിവിഷനരോഎന്്ിവയ്കെെിപത്ീകരണം
31വകരനിരത്്ിവയക്്്ാനഇത്്്യനരൊഷന
രികെ്രകപ്രാഡയ്്രസഴസ്്അരോസിരയഷന
ഉത്്രവ്ഇെക്്ിയിര്ന്്്.നിലവിലഇത്്്യയി
രോവിരദശരത്്എകത്്ങ്്ിലം്െിപത്ീകരണം
നെക്്്ന്്്കവങ്്ിലഅത്അവസാനിപ്്ിച്്്തി
രിച്്്വരണകമന്്്നിരമാതാക്്രോട്സംഘെന
ആവശയ്കപ്്ട്്ിട്്്ണ്്്.നിലവിലപ്ഥവ്ിരാജ്നായ
കനായികല്്സിസംവിധാനംകെയ്്്ന്്ആട്
ജീവിതംമാപത്മാണ്ഇത്്്യയക്്്്പ്െത്്്െി
പത്ീകരണംനെക്്്ന്്മലയാളസിനിമ.പര്ിഥവ്ി
രാജം്കല്്സിയം്അെങ്്്ന്്സംഘംഇരപ്്
ളരോരദാനിലാണ.്

(ലേഖകൻമാധയ്മപര്വർത്്കനം്രരസയ്
ചിപര്സംവിധായകന്മാണ.്)

വെണൂൂതൂസർകൂൂാരിവൂൂൂകകതൂൂാങൂ്ൂ
സിനിമാവയ്വസായംരനരിട്ന്്ത്തികഞ്്അനിശ്്ിതതവ്മാണ.്സിനിമകളഎ
ന്്്െിലീസ്കെയ്്ാനാക്കമരന്ാ്,ഷ്ട്്ിങ്കളഎന്്്പ്നരാരംഭിക്്ാനസാധിക്്്കമ
രന്ാ്ഇരപ്ാ്ളആരക്്്ംനിശ്്യമില്്.മലയാളിക്ടം്ബങ്്ളവിരനാദത്്ിനം്ഉല്്ാസ
ത്്ിന്മായിരെരക്്െിയിര്ന്്മളട്്ിപ്്കസ്്കളഉളകപ്്കെയ്ള്്സിനിമാശാലകള
അെഞ്്ിരിക്്്ന്്്.അവവീണ്്്ംത്െന്്്എല്്ാംരഴയരെിയാകണകമങ്്ിലഈജന
പര്ിയവയ്വസായരത്ാ്ട്സരക്്ാരഉദാരസമീരനംനകകക്ാ്രള്്ണ്്ിയിരിക്്്ന്്്.
ആറ്മാസരത്്കക്്ങ്്ിലം്വിരനാദനിക്തിഎട്ത്്്മാറ്്്കയാണ്അെിയത്്രമായി
കെരയ്്ണ്്ത.്ഇരപ്ാ്ളജിഎസെ്ിക്്്പ്െരമവിരനാദനിക്തിയം്കകാട്ക്്്ന്്തിനാ
ലഇരട്്ആഘാതമാണ്ഈരമഖലരനരിട്ന്്ത.്

രജാസ്ക്രയ്ന,എവിരി,
കാരണിവലസിനിമാസ്

രപ്തിബോധരപ്വരത്്നങ്്ള്മായി
ഭാരതീയചികിത്്ാവക്പ്്്
തിര്വനത്്പ്രം:കൊവിഡ്19കൊരോണ
നവെസ്ബാധിതകരനിരീക്്ിക്്ാനം്കൊ
രോണവയ്ാരനംതെയാനകോത്ജനങ്്ള
ക്്്മാരഗനിരരദശങ്്ളനലകാന്ള്്രോ
ധവതക്്്രണപര്വരത്്നങ്്ളക്്്ംഭാരതീ
യ െികിത്്ാ വക്പ്്്ം മ്ന്്ില തകന്്യ്
കണ്്ന്്്ഡയെകറ്്്രരോ.കക.എസ.്പര്ിയ.
രകരച്്വയ്ാധികളഒഴിവാക്്ാനരോഗപര്

തിരോധരശഷിവരധിപ്്ിക്്ണം.അതിനാവ
ശയ്മായപര്വരത്്നരരഖവക്പ്്്തയാൊക്്ി
യിട്്്ണ്്്.എയരരോരട്്്കള,കെയല്രവരസ്്്്
ഷനഎന്്ിവിെങ്്ളിലകൊരോണനിരീക്്
ണംനെത്്്ന്്സപ്ക്ീനിങ്െീമ്കളിലം്ഭാര
തീയെികിത്്ാവക്പ്്ികലരോകറ്്്രമാരം്
ഇതര ജീവനക്്ാരം്അരോരാപത്ം പര്വര
ത്്ിക്്്ന്്്.
രകരച്്വയ്ാധികള ഉണ്്ാക്ന്്ത് പര്തി

രോധിക്്ാനം്അഥവാരോഗംരിെികരട്്ാല
ത്്കന്്രോഗതീപവ്തക്െയക്്്ാനം്ശരീര
ത്്ികന്്് പര്തിരോധരശഷി വരധിപ്്ിക്്്ക
രയനിവ്ത്്ിയ്ള്്്.ക്തയ്നിഷഠ്,ദിനെരയ്,
കാലാവസ്്യക്്്ന്സരിച്്െരയ്കളഎന്്ി
വപശ്ദ്്ിരക്്ണ്്താണ.്രോഗമ്ള്്വരക്്്െി
കിത്്അനിവാരയ്മാണ.്

രോസ്്്്റ്കള,രപ്ോഷറ്കള,രോഷയ്ല
മീഡിയകളത്െങ്്ിയവയില്കെയം്പത്ിതല
രഞ്്ായത്്്തലത്്ിലആരോഗയ്വക്പ്്്മാ
യിസഹകരിച്്്ംരോധവതക്രണരരിരാെി
കളം്നെത്്്ന്്്.ആയ്രരവദവിഭാഗത്്ി
കന്്് രസവനം കോത്ജനങ്്ള ഉരരോഗ
കപ്്ട്ത്്ണകമന്്്രോ.കക.എസ.്പര്ിയഅ
െിയിച്്്.

ഷഡംഗചൂർണമിടൂൂകൂടിവെളൂൂം,
പൂകയകൂൂൂാൻഅപരാജിതധൂമചൂർണം
ക്െികവള്്ംക്ട്തലസ്രക്്ിതമാക്്്ന്്
തിന്ഷഡംഗച്രണമിട്്്തിളപ്്ിച്്ാറ്്ിയകവ
ള്്ംക്െിക്്ണം.അത്്രീക്്ശ്ദ്്ിക്്്അര
രാജിതധ്മച്രണംപ്കയക്്്ണം.
നിലവിലരോഗമില്്ാത്്വരക്്്പര്തിരോധ
രശഷി വരധിപ്്ിക്്ാന ഇന്്്കാത്്ം കഷാ
യം,ഗ്ള്െയ്ാദികഷായം,പദ്ാക്്ാദികഷായം,
ഗ്ള്െീച്രണം,സംശമനീവെി,വിലവ്ാദിഗ്
ളിക,സ്ദരശനംഗ്ളികഎന്്ിവസരക്്ാര
ആയ്രരവദഡിസക്രനസെികളിലനിന്്്
സൗജനയ്മായിലഭിക്്്വാനരവണ്്നെരെി
കളം്സവ്ീകരിച്്ിട്്്ണ്്്.

മര്ന്്്ംഭക്്ണവം്എത്്ിക്്ാന
ശാഖാബോഗങ്്ളക്്്
ടവള്്ാപ്്ള്്ിയ്ടെനിരബദശം
രെരത്്ല:കൊരോണപര്തി
രോധപര്വരത്്നങ്്ളിലര
ങ്്ാളിയാകാന യ്ത്്് മ്
വക്മന്്്്,വനിതാസംഘംപര്
വരത്്കരക്്്നിരരദശംനി
ലകിയതായിഎസഎ്നഡി
രിരോഗംജനെലകസപക്ട്്
െികവള്്ാപ്്ള്്ിനരെശനകമ
കപ്ൊവാരത്്രോട്രെഞ്്്.
സരക്്ാരനിരരദശമന്സ

രിച്്് 65 വയസിന്മ്കളില
പര്ായമ്ള്്വരആരം്തകന്്
വീട്കളക്്് പ്െത്്ിെങ്്ാ
കതമ്നകര്തലഎട്രക്്
ണ്്ത്ണ്്്.ഇത്്രംആള്കള
ക്്്മര്ന്്്കളവാങ്്ാരോ
നിരത്ോരരോഗസാധനങ്്
ളവാങ്്ാരോപ്െത്്്രോ
രകണ്്ആവശയ്ംവന്്ാലസ
ന്്ദ്്പര്വരത്്കരഎന്്നി
ലയിലരസവനംഎത്്ിക്്ാ
നയ്ത്്്മ്വക്മന്്്ികന്്്യം്

വനിതാ സംഘത്്ികന്്്യം്
പര്വരത്്കകരനിരോഗിക്്
ണകമന്്്യ്ണിയനഭാരവാ
ഹികളക്്് നിരരദശം നല
കിയിട്്്ണ്്്.
ഇത്്രത്്ിലമര്ന്്്കള

വാങ്്്ന്്തിരോ നിരത്ോര
രോഗസാധനങ്്ളവാങ്്്
ന്്തിരോസാമ്്ത്്ികബ്
ദ്്ിമ്ട്്് അന്ഭവിക്്്ന്്വര
ക്്് യ്ണിയന തലത്്ില
നിര്ന്നമരപ്ൊഫിനാന
സിലനിര്ന്അത്ലഭയ്മാ
ക്്ാന്ള്്നിരരദശങ്്ളം്ന
ലകിയിട്്്ണ്്്.
മഹാമാരികയ രനര്ൊന്

ള്് രകപന്്് സംസ്്ാന സര
ക്്ാര്കള്കെഎല്്ാവിധപര്
വരത്്നങ്്ളക്്്ംഎസഎ്
നഡിരിരോഗംപ്രണരി
ന്്്ണനലക്കമന്്്ംഅരദ്്
ഹംരെഞ്്്.

കവ്ാറന്്്ൻമറികടന്്്ബസ്യാതര്;
രണ്്്പേർേിടിയിൽ
ൊലക്്്െി: കൊരോണ നിരീക്്ണ
ത്്ില്് കഴിയ്ന്് രണ്്്രരകര കകഎ
സആ്ര്്െിസിബസ്യാപത്ക്്ിെയില്്ൊ
ലക്്്െിയില്്വച്്്ആരോഗയ്വക്പ്്്അ
ധിക്തരം്കോലീസം്രിെിക്െി.ഇവ
കരൊലക്്്െികെസ്്്്്ഹൗസില്്പര്രത്യ
കം നിരീക്്ണത്്ിലാക്്ിയിരിക്്്ക
യാണ.്മണ്്്ത്്ികെന്്ായ്രാെതാന്്ി
ക്്ല്് രജ്യാതി മാതയ്,് ത്പര്യാര്് വെ
ക്്്ംഭാഗംകതക്്ിനിയത്്്ദിരനഷ്എ
ന്്ിവകരയാണ്രാവികലരതികോന്്
രരോകെ രിെിക്െിയത.് എെണാക്ള
ത്്്നിന്്്കനട്മ്്ാരശരിവഴിരൊഴി
ര്ക്രട്്ക്്് രോക്ന്് എസി രോ
ള്്രോരോഫ്രോര്്ബസില്്അങ്്മാലി
യില്്നിന്്്ത്ശ്ര്്ക്്്രോകാനായി

കയെിയതാണ്ഇവര.
ഇവര്കെനകയില്്കൊരോണനി

രീക്്ണത്്ില്ള്്വകരതിരിച്്െിയാന്്
രവണ്്ിരതിക്്്ന്്സീല്്കണ്്തികന
ത്െര്്ന്്്ബസികലകണ്്കറ്്്ര്്ൊലക്്്
െികകഎസആ്ര്്െിസിഅധിക്തകരവി
വരമെിയിക്്്കയായിര്ന്്്.ഇരതത്്്
െരന്്്കകഎസആ്ര്്െിസിഅധിക്തര്്
ൊലക്്്െി കോലീസികനയം്ആരോ
ഗയ്വക്പ്്ികനയം്വിവരമെിയിച്്്.ൊ
ലക്്്െിഎസഐ്കക.കക.ബാബ,്താ
ല്ക്്്ആശ്രപത്ിസ്പര്ണ്്്എന്്.എ.
ഷീജഎന്്ിവര്്സ്്്്ാനഡികലത്്ിരരി
രോധന നെത്്ിബസില്്നിന്്്രോഗ
ലക്്ണങ്്ള്ള്്രണ്്്രരകരആംബ്
ലന്്സില്്ൊലക്്്െികെസ്്്്്ഹൗസിരല

ക്്് മാറ്്്കയായിര്ന്്്. മറ്്് നാല്്പ്്
രോളംയാപത്ക്്ാകരയം്ജീവനക്്ാകര
യം് താല്ക്്്ആശ്രപത്ിയില്് കൊ
ണ്്്രോയി അണ്വിമ്ക്്മാക്്ിയ
രശഷംവീട്കളില്് നിരീക്്ണത്്ില്്
കഴിയണകമന്്നിര്്രദ്്ശരത്്കെൊല
ക്്്െികഡരപ്്യില്്നിന്്്രവകെഒര്
ബസില്്ഉച്്കഴിഞ്്്
മ്ന്്്മണിരോകെകയറ്്ിവിട്്്.രോ

ഫര്ോരബസികലനപ്ഡവരോടം്കണ്്
കറ്്്രോടം്വീട്കളില്്നിരീക്്ണത്്ി
ല്്കഴിയണകമന്്നിര്്രദ്്ശിച്്്വിട്ക
യായിര്ന്്്. ബസ്അണ്വിമ്ക്്മാ
ക്്ാന്് ൊലക്്്െിസ്്്്ാനഡില്്ഇട്്ിരി
ക്്്കയാണ.്

കവള്്ിയാഴെ് ഷാര്്ജയില്് നിന്്്

ബംഗള്ര്വിലഎത്്ിയഇവര്്അവി
കെ നിന്്് ഇന്്ഡിരോ വിമാനത്്ില്്
കനട്മ്്ാരശരിയില്്എത്്്കയം്അ
വികെനിന്്്ഓകട്്െിക്്യില്്അങ്്മാ
ലി കകഎസആ്ര്്െിസി സ്്്്ാനഡികല
ത്്്കയം് കെയത്.് അവികെ നിന്്്
രോഫ്രോര്്ബസില്്കയറ്കയായിര്
ന്്്.ബംഗള്ര്വിലനിന്്്വിമാനത്്ി
ല്്കയെിയരപ്്ളവീട്്ില്്നിരീക്്ണ
ത്്ില്്കഴിയ്ന്്തിന്ള്്രോംകവ്ാെ
നന്്്നസീല്്ഇവര്കെനകകളില്്ര
തിച്്ിര്ന്്്.നിരീക്്ണത്്ില്്കഴിയാ
ന്്നിര്്രദ്്ശിച്്വര്്ബസിലം്മറ്്്ംയാ
പത്കെയ്്ാന്്രാെികല്്ന്്വിവരംതങ്്
ള്്ക്്െിയികല്്ന്്ാണ്ഇവര രണ്്് രര
രം്രെയ്ന്്ത.്

റബേക്്ടെയൽ്നന്്ിപറയ്ന്്്,
വിബോദസഞ്്ാരവക്പ്്ിനം്
മലയാളികള്്ക്്്ം
ആലപ്്്ഴ:ആലപ്്്ഴകകെിഡി
സിയ്കെ െിരോര്്ട്്ില്് ഐ
കോരലഷനില്് കഴിഞ്്്
കൊരോണനവെസ്ബാധ
യികല്്ന്്് കകണ്്ത്്ിയ അ
കമരിക്്ന്്സവ്രദശിെരബക്്
കഡയ്ലിന്രെയാന്ള്്ത്ന
ന്്ിവാക്്്കള്് മാപത്ം. സം
സ്്ാനവിരോദസഞ്്ാരവ
ക്പ്്ിനം്കകെിഡിസിക്്്ംന
ന്്ി രെഞ്്്കൊണ്്് വിഡി
രോരങ്്്വച്്ിരിക്്്കയാണ്
െരബക്്.

തകന്്്സ്ഹ്ത്്്ക്്ള്കെ
പര്്പ്്ില്്രങ്്്വച്്വിഡിരോ
യില്്ഐകോരലഷന്്കാല
ത്്്അവര്്ക്്്ലഭിച്്സൗക
രയ്ങ്്ള്്അെക്്ംവിശദീകരി
ക്്്ന്്്ണ്്്. സാംമ്്ിള്് രരി
രോധിച്്്നവെസ്ബാധയി
കല്്ന്്് ഉെപ്്ാക്്ിയ രശഷമാ
ണ്െരബക്്ഇന്്ലകത്്വി
മാനത്്ില്്സവ്രദശരത്്ക്്്
മെങ്്ിയത.്  ഐകോരലഷ
നില്്കഴിയ്ന്്വിരദശികള്്
ഉള്്കപ്്കെയ്ള്്വര്്ക്്്മികച്്
സൗകരയ്മാണ്ജില്്യില്്ഒര്
ക്്ിയിട്്്ള്്ത.് വിരോദ സ
ഞ്്ാര വക്പ്്ിന്കീഴില്ള്്
കകെിഡിസിയ്കെെിരോര്്ട്്്
കള്്,സവ്കാരയ്െിരോര്്ട്്്കള്്
എന്്ിവിെങ്്ളിലാണ്വിരദശ
വിരോദസഞ്്ാരികകളഐ

കോരലഷനില്്രാര്്പ്്ിച്്ിരി
ക്്്ന്്ത.് ഐകോരലഷനി
ല്് കഴിയ്ന്്വര്്ക്്ായി പര്
രത്യകം ശ്െിമ്െി സൗകരയ്
ങ്്ള്്അെങ്്ിയമ്െികളം്അ
വര്്ആവശയ്കപ്്ട്ന്്തരത്്ി
ല്ള്്ഭക്്ണവം്ആരോഗയ്
വക്പ്്ികന്്് രനത്തവ്ത്്ില്്
നല്്ക്ന്്്ണ്്്. ഒമ്്ത്വിരദ
ശികകളയാണ്കഴിഞ്് ദിവ
സം വകരഐകോരലഷനി
ല്്രാര്്പ്്ിച്്ിര്ന്്ത.്ഇരപ്്ള്്
നാല്രരര്ണ്്്.
യ്എസ്സവ്രദശികളായര

ണ്്്രരര്്ഐകോരലഷനില്്
ത്െരാന്്ആവശയ്കപ്്ട്്രപ്്ള്്
സവ്കാരയ് െിരോര്്ട്്ില്് താമ

സിക്്ാന്്ആപഗ്ഹംപര്കെിപ്്ി
ച്്തികനത്െര്്ന്്്അതിന്ള്്
അന്മതിയം് നല്്കിയിര്
ന്്്.ഐകോരലഷനം്സാ
മ്്ിള്് രരിരോധനയക്്്്ം
രശഷംഇവര്്ക്്്രോഗബാധ
യികല്്ന്്്കതളിഞ്്ിട്്്ണ്്്.ഉെ
ന്്തിരികകരോരകകണ്്ന്്്ം
രകരളത്്ില്് ത്െരാനാണ്
താതര്രയ്കമന്്്ം ഇവര രെ
യ്ന്്്.ഇത്്്യന്്വംശജനായ
യ്എസ്രൗരന്്അലന്്എ
ന്്യാള്കെയം്സാമ്്ിള്്രരി
രോധിച്്്രോഗബാധിതനകല്്
ന്്്കതളിഞ്്ിട്്്ണ്്്.ഇരദ്്ഹം
രോവയിരലക്്് രോകാന്്
താതര്രയ്ംപര്കെിപ്്ിച്്്.

റബേക്്ഡെയൽ്വിെിബോയില്ഡെബേരളത്്ിന്നന്്ി
പറയ്ന്്്.

ജനതാകര്്ഫയ്;്3700ടര്െയ്ന്്സര്്വീസ്കള്്റദ്്ാക്്ി
കൊച്്ി:കൊവിഡ്19 പര്തിരോധ പര്വര്്ത്്ന
ങ്്ള്കെഭാഗമായിഇന്്്ജനതാകര്്ഫയ്്ആഹവ്ാ
നംകെയത്സാഹെരയ്ത്്ില്്3700കപ്െയ്ന്്സ
ര്്വീസ്കള്്കെയ്ല്്രവെദ്്ാക്്ി.രാജയ്കൊട്്ാകക
2400രാസഞ്്ര്്കപ്െയന്്കളം്1300എക്സപ്ര്
സ്കപ്െയന്്കള്മാണ്െദ്്ാക്്ിയത.്രകരളത്്ില്
കെസര്്വീസ്നെത്്്ന്്എക്സപ്ര്സ,്രാസഞ്്
ര്്കപ്െയന്്കളം്െദ്്ാക്്ിയിട്്്ണ്്്.

രാസഞ്്ര്്കപ്െയന്്കള്്ക്്്ശനിയാഴെ്അ
ര്്ധരാപത്ിനിലവില്്വന്്നിയപത്്്ണംഇന്്്രാ
പത്ിരത്്്മണിവകരത്െരം്.ശനിയാഴെ്പ്ല
ര്്കച്്നാല്മണിമ്തല്്ഞായൊഴെ്രാപത്ിര
ത്്്മണിവകരയാണ്കമയില്്,എക്സപ്ര്സ,്ഇ
ന്്്ര്്സിറ്്ി കപ്െയന്്കള്് െദ്്ാക്്ിയത.് കെനന്്
അെക്്മ്ള്്നഗരങ്്ളില്്സബര്്ബന്്കപ്െയന്്

കള്്ക്്്ംനിയപത്്്ണമ്ണ്്്.അരതസമയംദീര്്ഘ
ദ്രസര്്വീസ്കകളനിയപത്്്ണംബാധിക്്ില്്.
കൊച്്ികമകപ്ൊയം്ഇന്്്സര്്വീസ്നെത്്ില്്.

ഇതാദയ്മായാണ്കൊച്്ികമകപ്ൊസര്്വീസ്പ്
ര്്ണമായം് നിര്്ത്്ിവയക്്്്ന്്ത.് ജനതാ ക
ര്്ഫയ്്വിന് രിന്്്ണ പര്ഖയ്ാരിച്്്  സംസ്്ാന
കത്്വയ്ാരാരസ്്ാരനങ്്ള്്അെച്്ിട്കമന്്്രക
രള വയ്ാരാരി വയ്വസായിഏരൊരനസമിതി
യം്രോട്്ല്കള്്,കെരറ്്്്െന്്്്കള്്,രബക്്െിക
ള്്എന്്ിവഅെച്്ിട്കമന്്്അെിയിച്്ിട്്്ണ്്്.രാ
വികലഏഴ്മ്തല്്രാപത്ിഒമ്്ത്വകരകരരപ്ൊള്്
രമ്്്കള്്പര്വര്്ത്്ിക്്ികല്്ന്്്വയ്ക്്മാക്്ിയി
ട്്്ണ്്്.എെണാക്ളത്്് പര്ശസത്മായരപ്ബാഡ്
രവമാര്്ക്്റ്്്ംഇന്്്അെച്്ിടം്. ല്ല്മാളം്ഇ
ന്്്ത്െന്്്പര്വര്്ത്്ിക്്ില്്.
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വവണംപാവകുുജുെളുകെധവളപതരും
ഷോ:ആസാദ്

കകാ ററാ ണ ക്്ാ ല 
ന്ത് സാ മ് 

ഹി ക സ് ര ക്്ാ ന െ ര െി ക ള് 
നെ റര രി ല്് റക ര ള സ ര്്ക്്ാ റി 
നന അ ഭി ന ദ്്ി റ്ക് ണ്് ത് ണ്്്.
ഇ ര് ര തി നാ യി രം റകാ െി ര് 
ര യ് നെ രാ റ്ക് ജി ന ല്്, ര ക 
ര്്ച്് വ്യാ ധി ത െ യാ ന്് കാ ണി 
ക്്് ന്് ജാ ശ്ഗ ത യ്ക്്്ം റന ത് 
ത്വ ത്്ി ന് മാ ണ ത്. റക ര ള 
ത്്ി ന്്് യ ര സ്്്ം അ ഭി മാ ന 
വ്ം കാ ക്്് ന്് ന െ ര െി യാ ണ്
രി ണ റാ യി സ ര്്ക്്ാ ര്് സ്വീ ക 
രി ച്്ി ട്്് ള്് ത്. ആ ര ത്ക്്ാ ല 
ത്്് ഒ പ്്ം നി ല്്ക്്് ന്്് എ ന്് 
ത് മ റ്് ന വ ധി അ ശ്ക മ ങ്് നള
നെ റ് താ ക്്് ന്്് ണ്്്. അ ത്
സ്വാ ഭാ വി ക മാ ണ്. 'ക ള്്് ക് 
െി ച്്് വ ന്്് ഇ െി യ്ം നതാ ഴി യ് 
മാ നണ ങ്്ി നല ന്്ാ, വ യ്്ാ ത്്
റന ര ത്്് വ ലി യ ശ്ര ദ്് യാ ണ്'
എ ന്്് സ മാ ധാ നി ക്്് ന്് ത് 

റരാ നല സ്വാ ഭാ വി കം. ര ല
റദാ ഷ ങ്് നള യ്ം ല ഘ് ക രി 
ക്്് ന്്് ണ്്് വി ര ത് കാ ല ന്ത്
ര രി െ ര ണം.

ഇ ര് ര തി നാ യി രം റകാ െി 
യ് നെ രാ റ്ക് ജ്, റക ള്്ക്്ാ 
ന് ള്് ഇ മ്് ത്്ി ന പ്്് റം ജീ വ 
ല്് ശ്ര ശ്ന ങ്് നള അ ഭി സം 
റബാ ധ ന നെ യ്്ാ ന് ള്് സ ന്് 
ദ്് ത യാ യി കാ ണാ നാ ണ് എ 
നി ക്്ി ട്്ം. അ തി ന്്് അ കം
നകാ ട്്ി റഘാ ഷി ക്്് ന്് അ ശ്ത
നവ െി പ്്ാ വ ണ നമ ന്്ി ല്്. നാം  
ഈ സ ര്്ക്്ാ റി ന്്് എ ശ്ത രാ 
റ്ക് ജ് ക ള്് റക ട്്ി രി ക്്് ന്്്!
അ വ യ് നെ ഒ ര് ധ വ ള ര ശ്തം
പ് റ ത്്ി റ ക്്് ന്് ത് ന ന്്ാ 
വ്ം. ഇ ട ്ക്്ി വ യ നാ ട ്ശര് റത്യ 
ക രാ റ്ക് ജ് ക ള്്, ശ്ര ക് തി 
റക്്ാ ഭ രാ റക് ്ജ ്ക ള്് എ ന്്ി 
വ യ് നെ അ ന് ഭ വ രാ ഠം വി ര 
ക ല നം നെ യ്ത് റവാ?

ഓ റരാ രാ റ്ക് ജ്ം വാ 
യ്രാ സ മ്് ദ്ഘ െ ന യ് നെ കൗ 
ര ലം നി റ ഞ്് താ ണ്. സം 
സ്്ാ നം ക് ട് ത ല്് വാ യ്ര 
നയ ട് ക്്ാ ന്് ജ ന ങ്് ള് നെ അ 
െി യ ന്് ര ജീ വ ല്്ശ്ര ശ്ന മ് യ 
ര്്ത്്് ന്്്. ജ ന ങ്് നള യാ നക
വാ യ്രാ നക ണി ക ളി റല ക്്്
ന യി ക്്് ക യാ ണ്. ഇ ല്്ാ ത്്
ര ണം നകാ ണ്്് സാ ധ്യ മാ ക് 
ന്് അ ത്്് തം. വീ ഴ്ച്് ക ള്ം ഇ 
ല്്ാ യ്മ ക ള്ം മ റ ച്്് ക യ്് െി റന 
ട ്ന് ്സി ദ്്ി. െി ല നത ര നഞ് ്

ട് പ്്് പ് ര്്വ്് ഘ ട്് ങ്് ളി റലാ
നവ റ്ം നെ പ്് െി വി ദ്യ.

ജ ന ങ്് ളി റല യ്ക്്് ര ണ 
നമ ത്്ി ക്്്ം എ ന്് വാ ഗ്ദാ 
നം ഒ ര് ദാ ന ക ര്്മ്് ത്്ി ന്്്
ര കി ട്്ി ല്് റവ ണ്്. ''സാ മ് ഹി 
ക റക് ്മ നര ന്്ഷ ന്് ര ണ്് ്ഘ 
ട്് ങ്് ളി ലാ യി വി ഷ് വി ന് മ് 
മ്്് വി ത ര ണം നെ യ്്്ം. അ റ് 
ര ത്്ി നയാ ന്്് ല ക്്ം ക് ട്ം 
ബ ത്്ി ല്് ച് ര് ങ്്ി യ ത്
7400ര് ര വീ തം എ ത്്്'' നമ 
ന്്ാ ണ് വാ ഗ്ദാ നം. ന ല്്കി 

റപ്്ാ ര ്ന് ്നര ന്്ഷ ന്് ക ്െി ശ്്ി 
ക തീ ര്്ത്്് ന ല്്കി യാ ല്് അ 
തി റല നറ വ ര്ം. രി ന്ന് നയ 
ന്്ി ന് അ നതാ ര് രാ റ്ക് ജാ 
ക്് ണം? അ റത സ മ യം, സൗ 
ജ ന്യ ററ ഷ ന്ം ഭ ക്് ണ വ്ം മ 
ര് ന്്്ം വാ യ്ര യ്ം ന ല്്ക് 
നമ ന്് വാ ഗ്ദാ നം ന മ് ക്്് ആ 
ര്വാ സ വ്ം ശ്ര തീ ക്് യ്ം ന 
ല്്ക് ന്്് ണ്്്.

അ റ്പ്ാ ള്് രാ റ്ക് ജ് മ് 
ന്്നി ര്്ത്്ി ര ല മ ട്്് വാ യ്ര ക 
നള ട ്ക്്ാം. നകാ ററാ ണ യക്്്്

മ് മ്്് ശ്ര തി സ ന്്ി യി ലാ 
യ ധ ന കാ ര്യ വ ക് പ്്ി ന്
ഈ  റരാ ഗ രാ രം ഉ ര കാ 
ര മാ വ് ക യാ ണ്. ശ്ര തി സ 
ന്്ി രാ റ്ക് ജ് നകാ ണ്്്
മ റ യ്ക്്ാം. ഏ ശ്രി ലി ല്് ഇ 
ര് ര ത്് യ്്ാ യി രം റകാ െി 
ര് ര വാ യ്ര നയ ട് ക്്ാ ന് 
ള്് ശ്ര മ ത്്ി ലാ ണ് ധ ന മ 
ശ്ന്്ി. ര ണ്്് ശ്ര ള യ ങ്് ള്്
രി ന്്ി ട്്ി ട്്്ം അ നാ വ ര്യ
നെ ല വ് ക ള്് രി െി ച്്് നി 
ര്്ത്്ാ ന്് ക ഴി ഞ്്ി ട്്ി ല്്ാ 
ത്് വ ക് പ്്ാ ണ ത്. ആ 
റരാ ഗ്യ വ ക് പ്്് റരാ നല ജ 

ന ങ്് നള ആ ര്വ സി പ്്ി ക്്് 
ന്് ന െ ര െി ക ള ല്് ധ ന വ ക് 
പ്്ി റ്്് ത്.

രാ റക് ്ജ ്ശര് ഖയ്ാ രി ക്്് 
റ്മ്ാ ള്് മ് ഖ്യ മ ശ്ന്്ി യി ല്്
നത ളി ഞ്് ജ ന ങ്് റളാ ട് 
ള്് ആ ഭി മ് ഖ്യം ആ ദ ര ണീ 

യ മാ ണ്. അ ത് മ റ്്് സ ര്്ക്്ാ 
റ് ക ള്്ക്്് അ ന് ക ര ണീ യ വ് 
മാ ണ.് എ ന്്ാ ല്് രാ റക് ്ജ ്ക ്
നറ ക് െി സ ത്യ സ ന്് മാ വാ മാ 
യി ര് ന്്്. ധ ന മ ശ്ന്്ി ക ണ്്് 
നരാ ത്്ി ക ളി റ്ച്ാ ള്. ജ ന ങ്് 
ള്് ര ന്ക് ക ണ്്് ത് റ ന്്ി രി 
പ്്ാ ണ്.

ആ റരാ ഗയ് വ ക ്പ്് ്ഒ ന് ്െ ങ്്ം
ജ ന ങ്് ള്്ന്ക്ാ പ്്ം നി ല്്ക്്് 
ന്്.് ധ ന വ ക ്പ്് ്അ ങ് ്നന ന 
െി ക്്് ന്്്. അ താ ണ് അ വ ത 
മ്്ി ല് ള്് വ്യ ത്യാ സം

നമുകു്ുവീടുുിലിരികുുാം
(വീടുളുുതുകൊണു്ു)

അഷോകന്്കെര്വില്്

ജന ത ക 
ര്്േ്യ് രാ 

ലി ക്്ാ ന് ള്് ശ്ര 
ധാ ന മ ശ്ന്്ി യ് നെ
നി ര്്റ്ദ് ര റ്ത് 
യ്ം അ ത് ന െ പ്്ാ 
ക്്ാ ന്് സം സ്്ാ 
ന സ ര്്ക്്ാ ര്് എ 
ട് ത്് തീ ര് മാ ന 
ന്ത് യ്ം അ ഭി ന 

ദ്്ി ക്്് ന്്്. റകാ വി ഡ്19 നന റന രി ൊ ന്് ഏ റ്് വ്ം
േ ല ശ്ര ദ മാ യ മാ ര്്ഗ്്ം സ മ്് ര്്ക്് ങ്് ള്് ഒ ഴി വാ 
ക്്് ക എ ന്് താ നണ ന്്് റലാ ക ത്്ി ന്്് അ ന് ഭ 
വം വ്യ ക്് മാ ക്്് ന്്്.

ര റക് ്ആ കാം ഷ റയാ നെ കാ ത്്ി ര ്ന് ്ശര് ധാ 
ന മ ശ്ന്്ി യ് നെ ശ്ര ഭാ ഷ ണം വ ലി യ നി രാ ര യാ 
ണ് ണ്്ാ ക്്ി യ ത്.  എ ല്്ാ വ ര്ം ഒ ര് ദി വ സം വീ െി 

ന ്പ ്റ ത്്ി ങ്്ാ നത ഇ രി ക്്ാ ന്് ആ ഹവ്ാ നം നെ 
യ്ത റ്പ്ാ ള്് അ റ്ദ് ഹം വീ െി ല്്ാ ത്് വ ര് നെ കാ ര്യം
ആ റലാ െി ച്്ി ല്.് ഇ ന്്യ് യി നല റകാ െി ക് ്ണ ക്്ി ന്
ജ ന ങ്് ള്് രാ ശ്തി യി ല്് ആ നളാ ഴി യ് ന്് നി ര ത്്് 
ക ളി ല്ം ക െ ത്്ി ണ്് ക ളി ല് മാ ണ് ഉ റ ങ്്് ന്് ത്.
വ ലി യ വി ഭാ ഗം ജ ന ങ്് ള്് അ ന്് ന്് ന്ത് അ പ്് 
ത്്ി ന് ള്് വ ഴി അ ന്് ന്്് ക ന്ണ് ത്്് ന്് വ രാ 
ണ്. ഈ  നകാ ററാ ണ ക്്ാ ല ത്്് അ വ ര് നെ നയാ 
ന്ക് ജീ വി തം എ ങ്് നന മ് റ്ന്ാ ട്്് റരാ ക് ന്്്
എ ന്്് ന മ്്് നെ ശ്ര ധാ ന മ ശ്ന്്ി ആ റലാ െി ക്്് ക
റരാ ല്ം നെ യ്തി റ്ല്.

ഇ വി നെ യാ ണ ്റക ര ള ത്്ി നല സ ര്്ക്്ാ ര്ം അ 
തി നന ന യി ക്്് ന്് മ് ഖ്യ മ ശ്ന്്ി യ്ം വ്യ ത്യ സ്ത
മാ ത് ക യാ വ് ന്് ത്. റകാ ററാ ണ ബാ ധ റി റ്പ്ാ 

ര്്ട്്് ത് െ ങ്്ി യ സ മ യ ത്്് സ്ക് ള് ക ള്ം സി നി 
മാ രാ ല ക ള്ം അ െ ക്്് വാ ന്് എ ട് ത്് തീ ര് മാ 
നം ശ്ര ഖ്യാ രി ക്്് ന്് മ് ഖ്യ മ ശ്ന്്ി യ് നെ ര ശ്ത സ 
റ്മ് ള നം സ വി റര ഷ മാ യി. അം ഗ ന വാ െി ക ള്്
അ െ ച്്ി ട്ം എ ന് ്ര ബ് ്ത്്ി ന്് ്ശര് തി ദ്്വ് നി നി ല 
ക്്്ം മ് ന്മ് ആ  മ ഹ ത്്ാ യ വാ െ കം പ് റ ത്്് 
വ ന്്്. "ക് ഞ്്് ങ്് ള്്ക്്് ള്് ഭ ക്് ണം അ വ ര് 
നെ വീ ട്്ി നല ത്്ി ക്്്ം." അ ത് രാ ശ്ട്്ീ യ റഭ ദ മ റ്നയ
റക ര ള ത്്ി ന്്് ക ണ്്് ന ന ച്്്.

ഇ തി ന്്് റര രാ ണ് ക ര് ത ല്് എ ന്് ത്.
രാ ജ്യ ന്ത് ജ ന ങ്് നള ക്്് റി ച്്്ം അ വ രി നല

ക ട് ്നപ് ്ട ്ന് ്വ നര ക്് ്റി ച്് ്മ് ള് ്അ റി വ.് സാ മ ്
ഹ്യാ വ റബാ ധ മ് ള്് രാ ശ്ട്്ീ യം ന ല്്ക് ന്് ഉ ദാ 
ത്് മാ യ തി രി ച്് റി വ്, മാ ന വീ ക ത.

നി യ ശ്ന്് ണ ങ്് ള്്ക്്്ം വി ല ക്്് ക ള്്ക്്് നമാ 
പ്്ം അ ത ന് ഭ വി റ്ക് ണ്്ി വ ര് ന്് രൗ ര ന്്ാ ര്്ക്്് 
ള്് ക് ത്യ മാ യ ലക ത്്ാ ങ്്് മാ യി ട്്ാ ണ് സം 
സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര്് മ് റ്ന്ാ ട്്് റരാ ക് ന്് ത്. ഈ  
ദ് ര ന് ്കാ ല ത്് ്റക ര ള ത്്ി നല ററ ഷ ന്് കാ ര്്ഡ് 

ള്് മ് ഴ് വ ന്് ജ ന ങ്് ള്്ക്്്ം ഭ ക്്്യ ധാ ന്യ ങ്് ള്്
സൗ ജ ന്യ മാ യി ല ഭി ക്്്ം. അ ട് ത്് നാ ള് ക ളി ല്്
ആ യി ര വ്ം ര ണ്്ാ യി ര വ ്മാ യി റകാ െി ക് ്ണ ക്്ി 
ന് ര് ര യാ ണ് റക ര ള ത്്ി നല സാ ധാ ര ണ വീ ട് 
ക ളി ല്് എ ത്്ാ ന്് റരാ ക് ന്് ത്. ര ണ്്് ശ്ര ള യ ങ്് 
ള്് നകാ ണ്്് ന ന്ട് ന്ല്ാ െി ഞ്് ഒ ര് സം സ്്ാ ന മാ 
ണ് ഇ ങ്് നന നി ശ്് യ ദാ ര്്ഡ്യ റ്ത്ാ നെ മ് റ്ന്ാ 
ട്്് റരാ ക് ന്് ത് എ റ്ന്ാ ര്്ക്് ണം.

ഇ ങ്് നന റക ര ള വ്ം മ റ്്് സം സ്്ാ ന ങ്് ള്ം ജ 
ന ങ്് ള്്ന്ക്ാ പ്്ം നി ന്്് നരാ ര് ത് റ്മ്ാ ള്് സം 
സ്്ാ ന സ ര്്ക്്ാ ര ്ക നള സ ഹാ യി ക്് ്ന് ്ഒ ര ്ര 
ദ്് തി റരാ ല്ം ശ്ര ഖ്യാ രി ച്്ി ല്് എ ന്്ി െ ത്്ാ ണ് ന 
മ്്് നെ ശ്ര ധാ ന മ ശ്ന്്ി യ് നെ ശ്ര ഭാ ഷ ണം ദൗ ര്്ഭാ 
ഗ്യ മാ ക് ന്് ത്. 

കൊവിഡ്വാര്്ഡില്്നിന്്്ഡഡാക്്ര്്ലൈവ്
ഷോ:ഷിംനഅനീസ്

ഷന ര ത്്ി ന് ക ഴി ക്്ാ 
നത യ്ം ഉ റ ങ്്ാ നത 

യ്ം ര രീ രം ത ള ര് ന്്്. നാ വി 
നല നതാ ലി യി ല്് പ് ണ്്് ക ള്്
നരാ ന്്ി ത് െ ങ്്ി യി രി ക്്് ന്്്.
സ്ന്ശെ സ് ആ ക് റമാ കാ ര ണം,
അ റതാ നവ ള്്ം ക് െി ക്്ാ ഞ്്ി 
ട്്,് ഉ റ ക്്ം റരാ യി ട്്?് അ ത ്മ നല് ്
ങ്്ി ല്് ലവ റ്് മി ന്് ക് റ വ്? നാ ട്്ി 

ല്് ര െ ര് ന്് റരാ ഗം സം ബ ന്്ി ച്് വ ല്്ാ ത്് ആ ര ങ്് 
യ്ം... ആ നക നമാ ത്്ം അ െി നരാ ളി ലെം.

 വീ ട്്ി ല് ണ്്ാ ക്്ി യ ഭ ക്് ണം ക ഴി ക്്ാ ന്് നകാ തി 
യാ യി ട്് ്ഉ മ് ്നയ വി ളി ച്് ്ര റ ഞ് ്റരാ ള്് ഇ ന് ്നല ഉ മ്് 
ച്്ി നന യ്റ്ച്ാ റ്ം ക റി യ്ം നകാ ട് ത്്് വി ട്്്. റകാ വി 
ഡ് സ്ശ്കീ നി ങ്്് ഓ രി യി ല്് ക് െി ഡ്യ് ട്്ി ഉ ള്് ത് നകാ 
ണ്്് മ ക്് നള വീ ട്്ി ല്് ര റ ഞ്്് വി ട്്ി ട്്് ഒ രാ ഴ്െ യി ല്് ഏ 
നറ യാ യി. അ വ ര്് എ നന് ്നതാ ൊ നത അ വ ധി ക്്ാ ലം
ആ സ്വ ദി ക്് ന്ട്, സ റ്ന്ാ ഷ മാ യി രി ക്് ന്ട്. ക് ഞ്്് 
ങ്് ള് നെ ഇ െ യി ല് ള്് ഉ റ ക്്ം വ ല്്ാ നത മി സ്്് നെ യ്്് 
ന്്്... രാ ക്് ഥ ക ള്ം ക് ഞ്്ി ച്്ി രി ക ള്ം...

ഇ ന്് നല രാ ശ്തി യി നല ൊ ന ല്് െ ര്്ച്് ക ഴി ഞ്്് ക 
ഴി ച്്് റവ ഗം കി െ ക്്ാ ന്്് നവ ച്് റ്പ്ാ ള്് റരാ സി റ്്ീ വ് റക 
സ് ള്് റരാ ഗി യ് നെ ഒ ര് റകാ ണ്്ാ ക്്ി ന് ച് മ, നതാ ണ്് 
റവ ദ ന എ ന്്് ര റ ഞ്്് റകാ ള്് വ ന്്്. അ തി ന് രി റ 
നക റോ ണ്് നെ യ്ത് ക് ത്്ി യി ര് ന്് ത് വ ഴി റരാ യ 
ത് മ ണി ക്്് റ് ക ള്്. എ റ്പ്ാ റഴാ ക് ളി ച്്് ക ഴി ച്്് റ ങ്്ി.
റന ര റത് ്ഉ ണ ര ണം, ഏ ഴ ര ക്് ്ആ ശ ്ര ശത്ി യി ല്് എ 
ത്് ണം....

മാ സ്ക്ം ഗൗ ണ്ം ര ണ്്് ഗ്്ൗ സ്ം ഷ്  ക വ റ്ം ത ല 
യി ല്് ഹ് ഡ്ം എ ല്്ാ മ ണി ഞ്്് ഒ ര് ത രി നതാ ലി പ് 
റ ത്്് കാ ണി ക്്ാ ത്് ര് ര ത്്ി ല്് ഒ രി യി റല ക്്്. പ് റ 

ത്്് അ പ്് റഴ ക്്്ം റരാ ഗി ക ള് ണ്്്. കാ ത്്ി രി ക്്് ന്് വ 
ര് നെ ക ണ്്് ക ള്് എ ന്ന് യ്ം ഹൗ സ് സ ര്്ജ നന യ്ം
റനാ ക്്് ന്് ത് വ ല്്ാ ന്ത്ാ ര് ഭീ തി റയാ നെ യാ ണ്, എ 
റ്ന്ാ ഭീ ക ര ജീ വി നയ കാ ണ് ന്് ത് റരാ നല. ആ നക 
നയാ ര ്മ ്ക ത യ ്നെ മ ണം. ര രീ ര മാ നക നരാ തി ഞ്് 
തി ന്്് ച് ട്ം അ സ്വ സ്് ത യ്ം റവ നറ. "റരാ സി റ്്ീ വ്
റക സ് ള്് ആ ശ് ര ശ്തി യ റ്ല്, റര െി യി റ്ല് റഡാ ക്് 
ററ...?" എ ന്്് റൊ ദി ച്് വ റരാ ട്ം ര റ ഞ്് ത് സ്വ യം ര 
റ ഞ്് ്റബാ ധയ് നപ് ്ട ്ത്്ി യ ആ  ഉ ത് ്ര മാ ണ ്"റജാ ലി 
യ റല്് റെ ട്്ാ... ഞ ങ് ്ള്് ഞ ങ് ്ള ്നെ ആ റരാ ഗ്യം ശര് ദ്്ി 
ക്്് ന്്് ണ്്്." ആ നക മ് ട് ന്് ജ ജ ഋ ക്് ക ത്്് നന ട് വീ 
ര്്പ്് യ ച്് ത് മ് ന്്ി ല് ള്് ശ്ര വാ സി റക ട്്ി ല്്. റക ള്്പ്്ി 
ക്്ി ല്്. അ വ ര് നെ ലധ ര്യം ന രി ച്്് ൊ...

മ് ലബ, ര ഞ്്ാ ബ്, ബ ഹ്ലറ ന്്, ദ് ലബ, ഇ 
ന്ന്ാ റന ഷ്യ ത് െ ങ്്ി എ വി ട് ന്ന്ാ ന്ക് റയാ ഉ ള്് വ 
ര്്. ശ്രാ യ മാ യ വ ര്് റരാ ല്ം ല്ല് റ്്് ന മ്് റ്ം സീ റ്്് ന 
മ് ്റ് നമ ല്്ാം വയ് ക് ്മാ യി ര റ യ് ന്് ്ണ്്.് ആ വ രയ്ം വ 
ന്്ാ ല്് ഇ നത ല്്ാം റകാ ണ്്ാ ക്്് റ്ശെ സി ങ്്ി ന് ള്് ഏ റ്് 
വ്ം സ ഹാ യ ക മാ യ കാ ര്യ ങ്് ളാ ണ്. ആ ള് ക ള്് വി വ 
ര ങ് ്ള്് ഓ ര്്ത്് ്നവ ക്്ാ ന്് ശര് ദ്്ി ക്് ്ന്് ്ണ്്.് ന ല് ്കാ 
ര്യം.

ല ക്് ണ ങ്് ള് ള്് വ നര മാ ശ്ത മാ ണ് ര രി രീ ല നം ല 
ഭി ച്് നമ ഡി ക്് ല്് വി ദ്യാ ര്്ത്്ി ക ള്് ഇ റ്ങ്ാ ട്്് ക െ ത്്ി
വി ട് ന്് ത്. വി ര ദ മാ യ ഹി സ്്്് റി എ ട് പ്്്ം ര രി റരാ ധ 
ന യ്ം ക ഴി ഞ്്ാ ണ് അ വ നര വീ ട്്ി ല്് വി െ റണാ അ 
ഡ്മി റ്്് നെ യ്് റണാ എ ന്് കാ ര്യം ര രി ഗ ണി ക്്് ന്് ത്.
ഓ റരാ റരാ ഗി റയാ ട്ം 1015 മി നി ന്റ് ട് ത്്് സം സാ രി 
ക്്് ന്്്. ഈ  വ സ്ശ്തം ധ രി ച്്ാ ല്് നവ ള്്ം ക് െി ക്്ാ 
റനാ ക ഴി ക്്ാ റനാ മ് ശ്ത നമാ ഴി ക്്ാ റനാ റരാ ല്ം ഷി 
ഫ്റ്്് ക ഴി യ ണം. ഇ നതാ ന്്്ം പ് തി യ കാ ര്യ ങ്് ള ല്്
റക റ്ട്ാ. എ ല്്ാ യി െ ത്്്ം എ ല്്ാ കാ ല ത്്്ം ര ക ര്്ച്് 
വ്യാ ധി ക ള്് ഉ ണ്്ാ ക് റ്മ്ാ ള്് ആ റരാ ഗ്യ ശ്ര വ ര്്ത്് ക 
ര്് എ ട് ക്്് ന്് സാ ധാ ര ണ മ് ന്്ക ര് ത ല് ക ളാ ണി വ 

നയ ല്്ാം.
ഓ രി ക ഴി ഞ്്ാ ല്് റകാ ണ്്ാ ക്്് റ്ശെ സ് നെ യ്ത തി 

ന്്് വി ര ദാം ര ങ്് ള്് ലാ പ്റൊ പ്്ി ല്് േീ ഡ് നെ യ്് 
ണം, ഓ റരാ ര് ത്് നര യ്ം വി ളി ക്്് റ്മ്ാ ള്് അ വ ര്് ര 
റ യ് ന്് ന് റ് ആ ര ങ്് ക ള്്ക്്് മ റ് ര െി ര റ യ ണം,
റ്ശബ ക്് ദി  നെ യി ന്് ക്യാം നര യി ന്് ശ്ര വ ര്്ത്് ന ങ്് 

ള്് ഉ ള്്ന്പ് നെ യ് ള്് കാ ര്യ ങ്് ള്് െ ര്്ച്് നെ യ്്് ന്് ശ്ര് 
പ്്്, റേ സ്ബ് ക്്്, മീ ഡി യ...

റകാ വി ഡ് ഓ രി യി ല്് നി ന്്്ം സ്നര ഷ്യ ലി സ്്് ്്
റഡാ ക്് റ് നെ നി ര്്റദ ര ശ്ര കാ രം ആ വ ര്യ നമ ങ്്ി ല്് ഞ 
ങ്് ള്് അ ഡ്മി റ്്് നെ യ്്് ന്് റരാ ഗി ക നള റന രി ട്്് െി കി 
ത്്ി ക്്് ന്് റഡാ ക്് ര്്മാ ര് നെ കാ ര്യം ര റ യാ തി രി ക്്് 
ക യാ ണ ്റഭ ദം. സ ഹി ക് ്വ യ്്ാ ത് ്ശര് ഷ റി ലാ ണ വ ര്്.
ഇ നി നയ ശ്ത നാ ള്് ക് െി ഞ ങ്് ള്് ഈ  രീ തി യി റലാ ഇ 
തി ന പ്്് റ റമാ ത് െ റര ണ്്ി വ ര് നമ ന്് റി യി ല്്...

ത ള ര്്ന്്് ത് െ ങ്്ി യി രി ക്്് ന്്്...
ഇ തി നന ല്്ാ മി െ യി ല്ം എ ങ്്് നി ന്ന്ാ ന്ക് റയാ

നത ളി യ് ന്്്, ആ യി ര വ്ം ആ യി ര ത്് ഞ്്് റ്ം റര 
നര നതാ ട്്്ം മ് ട്്ി യ്ം ന െ ന്് റകാ വി ഡ് റക സ് ക ള്്...
സ മ്് ര്്ക്് വി ല ക്്് മ റി ക െ ന്്് നാ ട്്ി ലി റ ങ്്് ന്് വ ര്്...

ഓ രി യി ല്് വ ന്്ി ര് ന്്് ക ര യ് ന്് വ ര്്...
റോ ണി ല്് നി റ യ് ന്് ര രാ തി ക ള്്... ര രി ഭ വ ങ്് 

ള്്.

ഉ ള്്ി ല്് നി റ യ് ന്് ആ ധി, ഒ റ്് ന്പ് െ ല്്.
ആ ര് നെ നയാ ന്ക് റയാ അ ലം ഭാ വം ത ക ര്്ക്്് ന്് 

ത് ഞ ങ്് ള്് ആ റരാ ഗ്യ ശ്ര വ ര്്ത്് ക ര് റെ ത് ഉ ള്്ന്പ് നെ 
യ് ള്് വ ര് നെ ശ്ര വ ര്്ത്് ന റര ഷി ക് െി യാ ണ്. സ മ് 
ഹ ത്്ി ന്്് നമാ ത്്ം ആ റരാ ഗ്യ ന്ത് യാ ണ്...

നലാ ട്്് നലാ ട് ക്്് വി ദ്യ ക ള്് നകാ റ്ണ്ാ, ഗി മ്്ി ക്്് 
ക ള്് നകാ റ്ണ്ാ റകാ വി ഡി നന റന രി ൊ നാ വി ല്്. ത് െ 
ക്് ത്്ി ല്് അ മി ത മാ യി ആ ത്് വി ര്വാ സം കാ ണി ച്്
രാ ജ്യ ങ്് നള ല്്ാം ഇ റ്പ്ാ ള്് െ ശ്ക ര്വാ സം വ ലി ക്്് ന്്
കാ ഴ്െ ന മ്് ള്് ക ണ്മ് ന്്ി ല്് ക ണ്്് നകാ ണ്്ി രി ക്്് 
ന്്്.

ന മ് ്റളാ റരാ ര ്ത് ്ര്ം റയാ ദ്്ാ ക് ്ളാ യി ശര് തി റരാ 
ധ ശ്ര വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്്ക്്് മ് ന്്ി ട്്ി റ ങ്്ി, ആ  മ് റ്ന് റ്്ം
ദി വ സ ങ്് റളാ ളം, ആ ഴ്െ ക റളാ ളം നി ല നി ര്്ത്്ാ നത
ഈ  മ ഹാ മാ രി നയ സ മ് ഹ ത്്ി ല്് നി ന്്്ം ത് ത്്് ക 
ള യാ നാ വി ല്്.

െ ങ്് ല ക ള്് റഭ ദി റ്ച് തീ ര്....

കരയക്്്്കയറിയകടലാമ
മീ ന രി െി ത്് ക്്ാ ര് നെ യ്ം ക യ 

റ് രി രി ക്്ാ ര് നെ യ്ം മ ര പ്് ണി 
ക്്ാ ര് നെ യ്ം നാ ൊ യി ര് ന്്് ഞാ ന
ജ നി ക്്് ന്് തി ന്ം മ് ന പ് ള്്  ക് മ്് 
ള ങ്്ി . അ ക്്ാ ല ത്്്ം ന ഗ ര ത്്ി നല
റോ നള ജ് ക ളി ല  ര ഠി ച്് വ ര്ം, വി റദ 
ര ത്്് റോ ലി നെ യ്്് ന്് വ ര്ം റോ 
ക്റ് ്ര മാ ര, എ ന ജി നീ യ ര മാ ര ത ്െ ങ്്ി
വി വി ധ റമ ഖ ല ക ളി ല വി ദ ഗ്ധ രാ യ 
വ ര്ം ക് മ്് ള ങ്്ി യി ല് ണ്്ാ യി ര് ന്്്.
അ തി ന് കാ ര ണം  ന് റ്് മ്് തി ല ധി കം
വ ര ഷം ര ഴ ക്് മ് ള്് നസ ്്്് രീ റ്റ് ഴ്സ്
സ്ക് ളാ യി ര് ന്്്. 

റക ര ള നി യ മ സ ഭ സ്രീ ക്് ര അ ല 
ക്സാ ണ്് ര ര റ മ്്ി ത്് റ, വ രാ പ്്് ഴ അ 
തി ര് ര ത നമ ശ്താ റ്പ് ലി ത്് ഡാ നി യ 
ല അ ച്്ാ ര ്ര റ മ്്ി ലി ന്് ്രി താ വ,് റോ 
ക്്ി മാ സ്്്് ര ത് െ ങ്്ി യ ശ്ര ഗ ല ഭ അ ധ്യാ 
ര ക രാ യി ര് ന്്് ഇ വി നെ ര ഠി പ്്ി ച്്ി ര് 
ന്് ത്. ആ ദ്യ കാ ല ത്്് ഇ ത് ഒ ര് റ സി ഡ 
ന ഷ്യ ല സ്ക് ളാ യി ര് ന്്്. ക് മ്് ള ങ്്ി 
ക്്ാ ര മാ ശ്ത മ ല്്, അ യ ല ശ്ഗാ മ ങ്് ളാ യ
നെ ല്്ാ നം, ക ണ്് മാ ലി, നര ര് മ്് െ പ്്്, ഇ 
െ ന്ക്ാ ച്്ി, എ ഴ് പ് ന്് എ ന്്ീ സ്് ല ങ്് 
ളി ല നി ന്്് റോ ല്ം ക് ട്്ി ക ള നസ ്്്്
രീ ററ് ്ഴസ്ി ല ദി വ റസ ന വ ന്് ്ര ഠി ച്്ി ര ്
ന്്്. ക് മ്് ള ങ്്ി യി നല എ ല്്ാ വീ ട് ക ളി 
ല്ം ഇ ന്്് ഡി ശ്ഗി, രി. ജി. എ ന്്ി വ  ക ര 
സ്് മാ ക്്ി യ ധാ രാ ളം റര ര് ള്് ത് ഈ  
വി ദ്യാ ഭ്യാ സ സ്്ാ ര നം മ് ല മാ ണ്.
നോ ച്്ി ര് ര ത യ് നെ  ആ ദ്യ ത റ്ദ് രീ യ
നമ ശ്താ ന അ ല ക്സാ ണ്് ര എ റെ ഴ ത്്്
രി താ വ് ക് മ്് ള ങ്്ി ക്്ാ ര നാ യി ര് ന്്്
എ ന്്് ഓ ര ക്് ണം. 

നത ങ്്്ം റോ ട്ം ക് ള ങ്് ള്ം നോ 
ണ്്് സ മ് ദ്് മാ യി ര് ന്്് ക് മ്് ള ങ്്ി. ഒ 
പ്്ം ച് റ്്ി ല്ം ധാ രാ ളം മ ത്്്യ സ മ്് ത്്് 
ള്് കാ യ ല്ം ക് ട്്ാ യ് ണ്്ാ യി ര് ന്്്. 

റത ങ്്ാ നവ ട്്ി നവ യി ല ത്് ്ണ ക്്ി യ
നോ ശ്രാ യ്ം, മ െ ല െീ യി ച്്് ത ല്്ി റാ ട്്ി 
ല രി രി ച്്് ഉ ണ്്ാ ക്്ി യ ക യ റ്ം വ ഞ്്ി 
യി ല ക യ റ്്ി മ ട്്ാ റ്ഞ് രി ബ സാ റി നല 
ത്്ി ച്്് നൊ ത്് ക ച്് വ െ ക്്ാ രാ യ റസ ട്്് 
മാ ര ക്്് വി റ്്് കി ട്്് ന്് ത് ക യാ യി ര് ന്്്
മ് ഖയ് വ ര ്മാ നം.  ഇ നോ നൊ പ്്ം ആ രാ 
രി പ്് ണി യ്ം മ ത്്്യ ബ ന്് ന വ്ം  ഉ ര ജീ 
വ ന മാ ര ഗ ങ്് ളാ യി ര് ന്്്. 

സ ്രയ് ന കി ഴ ക്് ്പ ്ത്്ി രി ക ത്്ി ച്്്
വ ര് ന്് തി ന് മ് ന റര ത ന്ന് നോ ത് 
മ്്് വ ഞ്്ി ക ളി ല ഉ െ ക്്് വ ല, നീ ട്്് വ ല
, ച് ണ്് എ ന്്ി വ യ് മാ യി മീ ന രി െി ത്് 
ക്്ാ ര കാ യ ലി ല എ ത്്്ം. ര് െി രാ ജാ 

ക്് ന്്ാ രാ യ തി ര് ത, കാ ളാ ഞ്്ി, ക രി മീ 
ന, നെ മ്് ല്്ി ത് െ ങ്്ി യ മ ത്്്യ ഇ ന ങ്് 
ളാ ണ് അ ക്്ാ ല ത്്് കാ യ ലി ല നി റ 
നയ. റന രം പ് ല ര ന്്് വ ര് റ്പ് റഴ 
യക്്്്ം രി െ ക് ്ണ മീ ന ്മാ യി അ വ ര ഇ 
ല്്ി ക്് ല ജ ങ്്്ഷ ന ട് ത്്് ള്് െ ക്യാ മ് റി
െ ന്് യി ല എ ത്്്ം. 

െ കയ്ാ മ് റി െ ന് ്യാ യി ര ്ന്് ്ക ്മ് ്ള 
ങ്്ി യി നല അ ന് ്നത് ്ശര് ധാ ന ക ച് ്വ െ
റക ശ്ദ്്ം. നോ െി പ്്്ം നോ ങ്് ല്ം ക ഥ ക 
ള്ം ക ളി യാ ക്് ല് ക ള്ം ര് ര ന്പ് ട് ന്്
ഇ െം ക് െി യാ യി ര് ന്്് ഇ വി െം. അ ങ്് 
നന ര റ ഞ്്് ര ഴ കി യ ഒ ര് ക ഥ യ് ണ്്്. 

ലവ ദ്യ് തി എ ത്്ി യി ട്്ി ല്്ാ ത്് ഒ ര്
മ ഴ ക്്ാ ല ത്്ാ ണ ്സം ഭ വം. കാ യ ല്ം ക 
ര യ്ം ത ണ് പ്്ി ല്ം മ ഞ്്ി ല്ം നോ തി 
ഞ്്് കാ ഴ്െ വ്യ ക്് മ ല്്ാ ത്്  നവ ള് പ്്ാ 
ന കാ ല ത്്് ക് മ്് ള ങ്്ി നയ യ്ം നര ര് 
മ്് െ പ്്ി നന യ്ം റവ ര തി രി ക്്് ന്് കാ യ 
ല ഭാ ഗ ത്്് മീ ന രി െി ച്്് നോ ണ്്ി ര് ന്്
ക് മ്് ള ങ്്ി ക്്ാ രി ല ഒ രാ ള നര ര് മ്് െ 
പ്് ്ഭാ ഗ ത്് ് ക ര റോ െ ട ്ത്് ്ക റ് ത് ്നി 
റ ത്്ി ല എ റ്ത് കി െ ക്്് ന്് ത് ക ണ്്്
വ ഞ്്ി ര തി നയ അ റ്ങ് ട്് ട് പ്്ി ച്്്. അ 
ട് ത്്് നെ ന്്് നോ ട്്് റോ ക്്് ന്് തി 
ന് മ് ന നര അ യാ ള തീ ര് മാ നി ച്്്.

" ആ മ; ക െ ലാ മ ത ന്ന്'
രി ന്ന് കാ യ ലി ല് ണ്്ാ യി ര് ന്് ക് 

ട്്് കാ റോ ട് ക് കി വി ളി ച്്് ര റ ഞ്്്.
" ക െ ലാ മ ക യ റി നയ'
കാ യ ലി ല ഇ ട്്ി ര് ന്് വ ല ക നള ല്്ാം

വ ലി ച്് ്വ ഞ്്ി യി ല ക യ റ്്ി  എ ല്്ാ വ ര്ം
ക് െി ആ മ കി െ ന്്ി ര് ന്്ി െ റ്ത് ക്്് രാ 
ഞ്്്.

നാ െ ന ആ മ ഇ റ ച്്ി ക്് റി ക് ട്്ി ക ള്് 
െി ച്് തി ന്്് ഷാ റ്പ് ര മ യ്ം ര റ ഞ്്്
റക ട്്ി ട്്് ള്് ക െ ലാ മ ര് െി യ്ം എ ല്്ാ വ 
നര യ്ം ഉ ത്്ാ ഹ ഭ രി ത രാ ക്്ി. വ ല യ്ം
ക യ റ് ക ള് മാ യി എ ല്്ാ വ ര്ം ക െ ലാ മ 
യ് നെ അ ട ്നത് ്ത്്ി. റന രം പ ്ല ര ന്്ി 
ട്്ി ല്്ാ ത്് തി നാ ല്ം മ ഞ്്ി ന്്്  മ് െ ല് 

ണ്്ാ യി ര് ന്് തി നാ ല്ം വ്യ ക്് മാ യ കാ 
ഴ്െ ല ഭി ച്്ി ര് ന്്ി ല്്. 

ലക യി ല ്ണ്്ാ യി ര ്ന് ്റാ ന് ്ലി ന്്്
നവ ളി ച് ്ത്്ി ല എ ല്്ാ വ ര്ം റെ ര ന്് ്ക െ 
ലാ മ നയ ര ണ്്് മ് ന്്് വ ല നോ ണ്്് മ് െി

ക യ റ് നോ ണ്്് നാ ല് കാ ലി ല്ം നക ട്്ി.
വ ല യ്ം ക യ റ് ക ള്ം വ ഞ്്ി ക ള് മാ യി
ബ ന്്ി ച്്് ക െ ലാ മ നയ ര തി നയ കാ യ 
ലി റല ക്്് വ ലി ച്്ി ട്്് ക് മ്് ള ങ്്ി ഭാ ഗ 
റ്ത് ക്്് നോ ണ്്് റോ കാ ന ത് െ ങ്്് 
റ്പ് റഴ ക്്് ദാ   വ ര് ന്്് അ ല റി ന്ക്ാ 
ണ്്് ഒ രാ ള നോ ട്് ട് ത്് വീ ട്്ി ല നി ന്്്.

" എ ന്്ാ ഈ  നെ യ്്് ന്് ത്....' വ ന്് യാ 
ള റോ ദി ച്്്.

"റെ ട്്ാ ഒ ച്് ഉ ണ്്ാ ക്് റ്ല്; ഒ ര് വി ഹി 
തം റെ ട്് ന്ം ത റ്ന് ക്്ാം..' വ ഞ്്ി ക്്ാ 
രി നൊ രാ ള ര റ ഞ്്്.

"വി ഹി ത റൊ....'
"അ നത റെ ട്്ാ, റദ  ക െ ലാ മ കി െ ക് ്ണ

ക ണ്്ി റ്ല്.'' 
"ഞ ങ്് ളി വ നന അ ക്് ര യ്ക്്് നോ 

ണ്്് റോ വ് ക യാ ണ്
"ക െ ലാ നമ....."

എ ൊ റോ ഴ ന്്ാ നര
ഇ ത് ക െ ലാ മ നോ ന്്് മ ല്്.
ഇ നത ന്്് കാ റാ ണ്!!
"റൊ റീ സ് ലമ ന ര കാ ര' അ റമ രി ക്് 

യി ല നി ന്്് നോ ണ്്് വ ന്് താ ണ്.."

കാ ര്യം ഇ ങ്് നന....
ത റല ദി വ സം നോ ച്്ി ത് റ മ് ഖം വ ഴി

നര ര ്മ് ്െ പ്് ്ക െ ത്് ്ക െ വി ല എ ത്്ി ച്്
ക െ ലാ മ ആ ക് തി യ് ള്് റൊ റി സ് ലമ 
ന ര കാ ര അ റമ രി ക് ്യി ല നി ന്് ്വ ന്്
ക് മ്് ള ങ്്ി ക്്ാ ര റ്്് താ യി ര് ന്്് .

അ ര ധ രാ ശ്തി റോ െ ട് ത്് സ മ യ ത്്്
നര ര് മ്് െ പ്്ി ല എ ത്്ി ച്് കാ ര രി റ്റ് 
ന്്് രാ വി നല  െ ങ്്ാ െ ത്്ി ല ക് മ്് ള 
ങ്്ി യി റല ക്്് നോ ണ്്് റോ കാ ന റവ 
ണ്്ി കാ യ ലി ന്്് അ രി കി ല ഇ ട്്ി രി ക്്് 
ക യാ യി ര് ന്്്.

ഈ  വി വ രം അ റി യാ നത യാ ണ് ക െ 
ലാ മ യാ നണ ന്്് ക ര് തി റൊ റീ സ് ലമ 
ന ര കാ ര  വ ഞ്്ി യി ല നക ട്്ി കാ യ ലി 
ല് നെ ക് മ്് ള ങ്്ി ക്്് നോ ണ്്് റോ കാ 
ന ശ്ര മി ച്് ത്.

കക.വി.ഷോമസ്

വലിയവിഭാഗംജനങ്്ള്്അന്്ന്്
ളത്്അപ്്ത്്ിന്ള്്വഴി
അന്്ന്്്കളണ്്ത്്്ന്്വരാണ.്
ഈളകാകോണക്്ാലത്്്
അവര്ളടളയാളക്്ജീവിതം
എങ്്ളനമ്കന്ാ്ട്്്കപാക്ന്്്
എന്്്നമ്്്ളടപപ്ധാനമപത്്്ിആകലാ
ചിക്്്കകപാലം്ളചയത്ികല്.്

ഓകരാകരാഗികയാടം്1015മിനിളറ്്ട്ത്്്
സംസാരിക്്്ന്്്.ഈ വസപ്ത്ം ധരിച്്ാല്്
ളവള്്ംക്ടിക്്ാകനാകഴിക്്ാകനാമ്പത്
ളമാഴിക്്ാകനാകപാലം്ഷിഫറ്്്്കഴിയണം.
ഇളതാന്്്ംപ്തിയകാരയ്ങ്്െല്്കകകട്ാ്.
എല്്ായിടത്്്ംഎല്്ാകാലത്്്ംപകര്്ച്്
വയ്ാധികള്്ഉണ്്ാക്കമ്ാ്ള്്ആകരാഗയ്പപ്വ
ര്്ത്്കര്്എട്ക്്്ന്്സാധാരണമ്ന്്കര്
തല്കൊണിവളയല്്ാം.

എസ.്ഹരികിഷോര്്
എ ക് സി ക്യ് ട്്ീ വ് ഡ യ റ ക്റ്് ര്്,  ക് ട്ം ബ ശ്രീ

കൊറോ 
ണ

ശ്ര തി റോ ധ ശ്ര വ 
ര്്ത്് ന ങ്് ളി ല്് ക് 
ട്ം ബ ശ്രീ സം വി ധാ 
ന ത്്ി ന്്് വി വി ധ
റസ വ ന ങ്് ള്് ഉ ര 
റോ ഗ ന്പ് ട് ത്്ാ നാ 
ക്ം. ഇ നത ക്്് റി ച്്്
ജി ല്്ാ ക ള ക്റ്് ര്്മാ ര് 

മാ യി ആ ര യ ങ്് ള്് ര ങ്്് വ ച്്ി ട്്് ണ്്്. ഇ ങ്് നന ന 
ല്്കി യ ആ ര യ ങ്് ള്്:

* നി ല വി ല്് എ ല്്ാ ജി ല്് ക ളി ല്ം മാ സ്ക് ക ള് 
നെ ദൗ ര്്ല ഭ്യം റന രി ട് ന്് തി നാ ല്് ക് ട്ം ബ ശ്രീ 
യ് നെ സ് ക്്്മ സം രം ഭ ങ്് നള ഉ ര റോ ഗ ന്പ് ട് 
ത്്ി ഗ് ണ നി ല വാ ര മ് ള്് റോ ട്് ണ്് ലല നി ങ്
ത് ണി ഉ ര റോ ഗി ച്്് ആ വ ര്യ മാ യ മാ സ്ക് ക ള്്
10 മ് ത ല്് 20 ര് ര വ നര നി ര ക്്ി ല്് നി ര മി ച്്് ന 
ല്്കാ ന്് സാ ധി ക്്്ം.

* നി ല വി ല്് എ ല്്ാ ജി ല് ്ക ളി ല്ം സാ നി ലറ് ്സ 
റി ന്്് ദൗ ര്്ല ഭ്യ മ് ള്് തി നാ ല്് അ വ ര രി ഹ രി 
ക്്് ന്് തി ന് റോ പ്്്, വാ ഷി ങ് രൗ ഡ ര്് എ ന്്ി വ
നി ര മി ക്്് ന്് ക് ട്ം ബ ശ്രീ യ് നെ സ് ക്്്മ സം രം 
ഭ യ് ണി റ്്് ക നള ഉ ര റോ ഗ ന്പ് ട് ത്്ി ആ വ ര്യ 
ത്്ി ന് സാ നി ല്റ് സ റ് ക ള്് ഉ ത്രാ ദി പ്്ി ക്്ാ വ് 
ന്് താ ണ്.

* ക് ട്ം ബ ശ്രീ യ് നെ ശ്തി ത ല സം ഘ െ നാ സം 
വി ധാ ന ങ്് ളാ യ സി ഡി എ സ്, എ ഡി എ സ്, അ 
യ ല്്ക്്് ട്്ം, എ ന്്ി വ ഉ ര റോ ഗ ന്പ് ട് ത്്ി ജ ന 
ങ് ്ള്്ക്്ി െ യി ല്് ആ വ രയ് മാ യ ശര് വ ര്്ത് ്ന ങ് ്ള്്
ന െ ത്് ്ന് ്തി ന ്ക ള ക്റ് ്ര്്ക്് ്ജി ല്്ാ മി ഷ ന് റോ- 
ഓ ര്്ഡി റന റ്് ര്്ക്്് നി ര റദ രം ന ല്്കാ വ് ന്് താ 
ണ്.

* ക് ട്ം ബ ശ്രീ അ യ ല്്ക്്് ട്് ങ്് ളി നല ആ റോ 
ഗ്യ ദാ യ ക വ ള ്്്ി യ ര്്മാ ര വ ഴി യ്ം ക് ട്ം ബ ശ്രീ
ശ്തി ത ല സം ഘ െ നാ സം വി ധാ നം വ ഴി യ്ം നോ 

റോ ണ ലവ റ സ് ക് ട് ത ല്് അ ര ക െ ക ര മാ യി
ബാ ധി ക്്് ന്് വ റോ ജ ന ങ്് ള്്ക്്്ം ക് ട്്ി ക 
ള്്ക്്്ം മാ റാ റോ ഗി ക ള്്ക്്്ം റവ ണ്്ി ശ്ര റ്തയ ക 
മാ യ ഇ െ നര െ ല്് ന െ ത്്ാ വ് ന്് താ ണ്.

* നി ല വി ല്് ക് ട്ം ബ ശ്രീ മി ഷ ന് എ ല്്ാ ജി ല്് ക 
ളി ല്ം ര രി രീ ല നം സി ദ്്ി ച്് ക മ്്്യ് ണി റ്്ി കൗ 
ണ്്സി ല ര്്മാ ര് ണ്്്. അ ത്് ര ക്്ാ ര് നെ റസ വ നം
കൗ ണ്്സി ലി ങ്്ി ന് റവ ണ്്ി ശ്ര റോ ജ ന ന്പ് ട് 
ത്്ാ വ് ന്് താ ണ്.

* നകാ വി ഡ് 19 ശ്ര തി റോ ധ ശ്ര വ ര്്ത്് ന ങ്് 
ള്്ക്്് റവ ണ്്ി ആ റോ ഗ്യ വ ക് പ്്ി ന്്് റന ത് ത്വ 
ത്്ി ല്് ര് രീ ക രി ച്് റാ പ്്ി ഡ് നറ സ്റോ ണ്്സ് െീ 
മി ല്് ക് ട്ം ബ ശ്രീ വി ജി ല ന്്സ് ശ്ര് പ്്് അം ഗ ങ്് 
നള യ്ം എ ഡി എ സ് ശ്ര സി ഡ ്്്്/ നസ ശ്ക ട്് റി മാ 
നര യ്ം വ റോ ജ ന,  അ യ ല്്ക്്് ട്് ഭാ ര വാ ഹി ക 
നള യ്ം ഉ ള്്ന്പ് ട് ത്്ാ വ് ന്് താ ണ്.

* റ്ശബ ക്്് ദ  നെ യി ന്് ക്യാം നര യ്ന്്് ഭാ ഗ മാ 
യി നോ ത് ഇ െ ങ്് ളി ല്് സാ നി ല്റ് സ ര്്/ ഹാ 
ന്്ഡ് വാ ഷ് സൗ ക ര്യം ക് ട്ം ബ ശ്രീ സം ഘ െ നാ
സം വി ധാ ന ന്ത് ഉ ര റോ ഗ ന്പ് ട് ത്്ി ന െ പ്്ി ലാ 
ക്്ാ വ് ന്് താ ണ്.

ഇ ത്് ര ത്്ി ല്് ക് ട്ം ബ ശ്രീ യ് നെ മ് ഴ് വ ന്്
സം ഘ െ നാ ര ക്്ി യ്ം ക ള ക്റ്് ര്്ക്്് രി ന്്ി ല്്
അ ണി നി ര ത്്ി ന്ക്ാ ണ്്് അ ത ത് ജി ല്് ക ള്്ക്്്
റവ ണ്് ശ്ര തി റോ ധ ശ്ര വ ര്്ത്് ന ങ്് ള്് ന െ പ്്ാ 
ക്്്ം.

പാകക്്ജ്മ്ന്്നിര്്ത്്ിപലമട്്്വായപ്കളെട്ക്്ാം.
ളകാകോണയക്്്്മ്മ്്്പപ്തിസന്്ിയിലായധനകാരയ്
വക്പ്്ിന്ഈകരാഗശാപംഉപകാരമാവ്കയാണ.്
പപ്തിസന്്ിപാകക്്ജ്ളകാണ്്്മേയക്്്ാം.

കൊറോണയംു കടുംുബശരുീയംു
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എയർുുവൊർുുടുുിലനിനുുുളുു
യാപതുകുുാർുുകു്ുമാപതുമായിബസ്
ഫോഴിഫുകുടു: ലകാഫോണ
വുയാപനവുമായി ബനുുലുപുടുു്
നിയതുനുുണങുുൾുു ഏർുുലുപുടു
തുുിയിടുുും വിഫദശതുുുനിനുു്
എതുുുനുു യാതുതകുുാർുു എയ
ർുുഫൊർുുടുുുകളിൽുുനിനുുുംലൊ
തുഗതാഗതസംവിധാനങുുളി
ൽുുയാതതുലചയുുുനുുതുതശുദുുയി
ൽുുലുപുടുുസാഹചരുയതുുിൽുുഎ
യർുുഫൊർുുടുുിൽുുനിനുുുളുുയാതതു
കുുാർുുകുുു മാതുതമായി സ്ലപ
ഷുയൽുു ബസുകൾുു ഏർുുലുപുടു
തുുുലമനുു്കലകുറുുഫെറുുിൽുുഫച
ർുുനുുഅവഫോകനഫോഗതുുി
ൽുുഗതാഗതവകുപുു്മതുനുുിഎ.
ലക.ശശീതുദുുൻുുഅെിയിചുുു.ഇ
തിനായി ലകഎസ്ആർുുടിസി
ഫോണൽുുമാലനജർുുകുു്കതുു്
നൽുുകും.ഈബസുകളിൽുുമ
റുുു യാതുതകുുാലര അനുവദി
കുുിലുു.ഫോഗതുുിൽുുമതുനുുിടി.
പി.രാമകുഷ്ണൻുുഅധുയകുു
തവഹിചുുു.
വീടുകളിൽുു നിരീകുുണ
തുുിലുളുുവലരയും സ്കുവാ
ഡുകൾുു കലുണുതുുുനുുവലര

യുംആവശുയലമങുുിൽുുആശു
പതുതിയിൽുുഎതുുികുുാനായി
ആംബുലൻുുസ് സംവിധാനം
കാരുയകുുമമാകുുാനായി തുപ
ഫുതയക കൺുുഫുതടാൾുു റും സ
ജുുീകരിചുുിടുുുണുു്. ഇതിനായി
തുപഫുതയകഫോൺുുനമുുരുംഏ
ർുുലുപുടുതുുിയിടുുുണുു്.108ആം
ബുലൻുുസിനു പുെലമ ഏ
യുഞുുൽുുസ്ആംബുലൻുുസ്സ
ർുുവീസും ഇതിനായി തുപവ
ർുുതുുികുുും.കുടാലതഐഎം
എയുലടഫനതൃതുവതുുിലുംആ
വശുയമായസൗകരുയങുുൾുുഏ
ർുുലുപുടുതുുും.ലോഫോണസം
ശയികുുുനുുവലരആശുപതുതി
പരിഫോധനകൾുുകുുുഫശഷം
വീടുുീഫലകുുു തിരിചുുയകുുാനാ
യിപഞുുായതുുുകളുലടആം
ബുലൻുുസുകൾുു ഉപഫോഗി
കുുും. സുരകുുാ സംവിധാന
ങുുലള കുെിചുുും ഫോഗികലള
ലകകാരുയംലചയുുുനുുതുസം
ബനുുിചുുും ആംബുലൻുുസ്
ലുതഡവർുുമാർുുകുുുപരിശീലനം
നൽുുകും.

പപുവവശനവിലകു്ു:തിരലകുുഴിഞു്ുഗുരുവായുർ
ഗുരുവായുർ:ലോഫോണലവെസ്തുപതിഫോധതുുിലുുുഭാഗമായി
ഗുരുവായുർഫകുുതതുതുുിൽഇനുുലലമുതൽഭകുുർകുു്പുർണമായ
തുപഫവശനവിലകുു്ഏർലുപുടുതുുി.ഫോകലമമുുാടുംആശങുുയിലാ
ഴുതുുിയലകാഫോണലവെസിലനതിഫരയുളുുലചറുതുുുനിൽപുുി
ലോപുുമാണുഈഫുകുതുതനഗരം.കടകൾഒഴിഞുു്ആളുകൾഇലുുാ
ലതഗുരുവായുർഫുകുതുതപരിസരവുംനിരതുുുംഒഴിഞുു്കിടകുുു
കയാണു.
ഉദയാസ്തമനപുജ,വിവാഹം,ഫോറുണു,വാഹനപുജ,ചുറുുുവി
ളകുു്,കുഷ്ണനാടുുംഎനുുിവയുംനിർതുുിവചുുു.ഫനരലുതുബുകുു്
ലചയുതഇതുുരംചടങുുുകളുലടപുതുകുുിയതിയതിപിനുുീടുഅെി
യികുുും.സർകുുാരിലുുുഅെിയിപുു്ലഭിചുുതിനുഫശഷഫമഇനിഭകുു
ലരതപുഫവശിപുുികുുുലവനുു്ഫദവസവുംലചയർമാൻഅെിയിചുു.ുഎനുുാ
ൽ,ഫകുുതതുതുുിൽപതിവുപുജകൾനടകുുും.ദിവസവുംനുറുകണ
കുുിനുവിവാഹങുുൾനടനുുിരുനുുഗുരുവായുർഫുകുതുതതുുിൽകഴി
ഞുുഒരാഴുചയായിനാലുംഅഞുുുംവിവാഹങുുൾമാതുതമാണുചട
ങുു്മാതുതമാകുുിനടനുുിരുനുുതു.
എലുുാദിവസവുംമുനുുുംനാലുംഷിഫുറുുുകളിലായിഫുകുതുതമതി

ൽലുകുടുുിനകതുുുംപുെതുുുംഫോപുു്ലായനിയുംലവളുുവുംലോ
ണുു്ലമഷീൻഉപഫോഗിചുു്വുതുുിയാകുുുനുുുണുുായിരുനുുു.കുടാലത
ലൊതുജനങുുൾകുുുഫവണുുിലപപുുുംഹാൻഡുവാഷുംഫദവസുവം
ഏർലുപുടുതുുിയിരുനുുു.88വർഷങുുൾകുു്മുൻപു1932ലാണുഇതി
നുമുൻപുഗുരുവായുർഫുകുതുതംഅടചുുിടുുതു.ലക.ഫകളപുുലുുുഫനതു
തുവതുുിൽആരംഭിചുുഫുകുതുതതുപഫവശനസതുയാതുഗഹലുതുഫനരിടാ
നാണുഅനുു്ഫുകുതുതംഅടചുുതു.

ലൊചുുിലമലപുൊസർവീസ്ലവടുുിചുുുരുകുുി
ലോചുുി: ലോവിഡു 19ലുുു പ
ശുുാതുുലതുുിൽ അനാവശുയ
യാതുതകൾനിരുൽസാഹലുപുടു
തുുുനുുതിനായി ലോചുുി ലമ
ലുതൊസർവീസുകൾലവടുുിചുുുരു
കുുുനുുു.നാലളമുതൽശനിയാ
ഴുചവലരലുതടയുനുകളുലടസമ
യതുകമംപുതുകുുിനിശുുയിചുുു.
രാവിലലആറുമുതൽപതുുുവ
ലര 20മിനിറുു്ഇടവിടുുും രാവി
ലല10മുതൽലവകിടുു്നാലു
വലരഒരുമണികുുുർഇടവിടുുും
നാലുമുതൽരാതുതിപതുുുവ
ലര20മിനിറുു്ഇടവിടുുുമായിരി

കുുുംസർവീസ്.നിലവിൽതിര
കുുുളുുസമയതുു്ആറുമിനിറുു്
ഇടഫവളയിലുംതിരകുുുകുെവു
ളുുസമയതുു്എടുുുമിനിറുു്ഇട
ഫവളയിലുമാണുസർവീസ്നട
തുുുനുുതു.
ആലുവയിൽനിനുുുംലത
കുുുടതുുുനിനുുുംരാതുതി10നു
അവസാന ലുതടയു ൻപുെലുപു
ടും. അതുയാവശുയതുുിനു മാ
തുതംലമലുതൊഉപഫോഗികുുണ
ലമനുുാണുയാതുതകുുാർകുുുളുു
നിർഫദശം.സംസുുാന,ഫകതുദുു
സർകുുാരുകളുലട ലോവി

ഡു19വിരുദുുഫൊരാടു ുതുുിൽ
പങു ുാളികളാകുനുുതിലുുു ഭാ
ഗമായാണുസർവീസ്ലവടു ുിചുുു
രുകുുു നു ു തീരുമാനലമനുു്
ലോചു ുി ലമലുതൊ ലെയു ൽഎം
ഡിഅൽഫകഷ്കുമാർശർമ
പെഞുുു.യാതുതികർലുതടയുനി
ൽപരസ്പരംനിശുുിതഅക
ലം പാലിചു ു്  യാതുത ലചയുുു നു ു
തിനു തുശദു ുികുുണം. ജനതാ
കർഫുയുവിലുുു പശുുാതുുല
തുുിൽഇനുുുലമലുതൊസർവീ
സ്പുർണമായുംനിർതുുിവ
യുകുുും.

കാസർവോഡുജിലുുയില
കർശനനടപടികൾ
സവ്ന്്ംലേഖകൻ
കാസർഫോഡ:ു ലകാഫോണ വയുാപനം തടയാൻ
കാസർഫോഡുജിലുുയിൽകർശനനടപടികളുമാ
യിജിലുുാഭരണകുടം.നഗരതുുിൽരാവിലലതുെ
നുുകടകൾജിലുുാകലകുറുുർഫനരിലടുുതുുിഅടപുുിചുു.ു
സർകുുാർഓഫിസുകളുംസവുകാരയുഓഫിസുകളും
അടചുുഫോലടജിലുുപുർണമായുംനിശുുലാവസുു
യിലാണ.ുഅനുുർസംസുുാനസർവീസുകൾലക
എസആ്ർടിസിപുർണമായുംനിർതുുി.ആളുക
ൾകുടുുംകുടിനിൽകുുരുലതനുുുംനിർഫദശം.
ലൊലീസിലുുുസഹായഫുതുലടകർശനനട

പടികളിഫലകുുുകടനുുിരികുുുകയാണുസംസുുാ
നസർകുുാർ.ലകാഫോണനിയതുനുുണംലംഘിചുു്
ആളുകളുമായിസമുുർുുകുുതുുിഫലർുുലുപുടുുകാസർ
ഫോഡുസുവഫദശിലുകുതിഫരലൊലീസ്ഫകലസടു
തുുു.കുഡുലുസുവഫദശിഅബുുുൽുുഖാദെിലനതി
ഫരയാണുലൊലീസ്ഫകലസടുതുുതു.വീടുുിൽകുവാ
െലുുുനിൽുു കഴിയണലമനുു നിർഫദശം പാലി
കുുാലതപുെതുുിെങുുിനടനുുതിലനതുടർുുനുുാ

ണുനടപടി.നാടുുുകാരാണുഇയാൾുുലുകുതിഫരപ
രാതിനൽുുകിയതു.
ഫനരലുതുഫോഗംസുുിരീകരിചുുഏരിയാൽ

സുവഫദശിസഹകരികുുാതുുതാണുആഫോഗുയവ
കുപുുിനുമുനുുിലലതുപതിസനുുി.സമുുർകുുംപു
ലർതുുിയവുയകുുികളുലടവിവരങുുളുംയാതുതാവ
ഴികളുംഇയാൾുുപെയുനുുിലുലുനുുുംഎഫുതുമെ
ചുുുവയുകുുാനാണു തുശമലമനുുും കലകുറുുർ പെ
ഞുുു.ആഫോഗുയവകുപുുുമായിസഹകരികുുാതുു
തിനാൽുുറുടുു്മാപുു്തയാൊകുുാൻപറുുാതുുസാ
ഹചരുയമാണുനിലവിൽുു.ഇയാൾമംഗളുരുവിൽുു
ഫൊയിരകുുദാനംനടതുുിലയനുു്െിഫുപുർുുടുുുണുു്.
മുവായിരഫുതുളംഫപരുമായിസമുുർുുകുുമുണുുാ
യിഎനുുാണുതുപാഥമികനിഗമനം.ആഫോഗുയവ
കുപുു്അധികുതരുലട ഫോദുയങുുൾകുു് ഇയാൾുു
ഗൗരവപുർുുവംമറുപടിനൽുുകുനുുുമിലുു.കണുുുരി
ലലതളിപുുെമുുിൽുുഒരുമരണവീടുുിലുംഇയാൾുുഎ
തുുിയിടുുുണുു്.ഇവിലടസമുുർുുകുുംപുലർുുതുുിയ
20ഫപർുുനിരീകുുണതുുിലാണു.

പഫുഞു്ുയുവതിലയസഹായിചുു
ലൊലീസ്ഉവേുോഗസുുനുഅനുവോേനം
ലോചുുി:തഫുഞുു്യുവതിലയയും
ലകകുുുഞുുിലനയും സഹാ
യിചുുതിലുുു ഫപരിൽ തുപശംസ
യുകുു്അർഹനായകളമഫശരി
ജനലമതുതി ലൊലീസ് ഫുസുുുഷ
നിലല സിവിൽ ലൊലീസ് ഓ
ഫിസർ പി.എസ്. രഘുവിനു
സംസുുാനലൊലീസിലുുുഅ
നുഫോദനം.സംസുുാനലൊലീ
സ്ചീഫീനുഫവണുുിഐജിവിജ
യു സാകുുലെ തുപശസ്തിപതുത
വുംഅയുുായിരംരുപകയുാഷ്െി
വാർഡുംനൽകി.കഴിഞുുദിവ
സമാണു ലകവശമുണുുായിരു
നുുഫപഴസുുംയാതതുാഫരഖകളും
നഷുുലുപുടുുു കുഞുുുമായി ഒറുു
യകുുുുനിനുുയുവതികുു്സഹാ
യഹസത്വുമായിരഘുഎതുുി
യതു.ലോഫോണഭീതിമുലംമ
റുുാരും തുഫഞുു്യുവതികുു്അഭ
യംനൽകാൻതയാൊയിരുനുുി
ലു.ുതഫുഞുു്എംബസിയുമായിബ
നുുലുപുടുുു യുവതികുുു യാതുതാ
സൗകരുയം ലൊലീസ് ഒരുകുുി
യിരുനുുു.ഈസംഭവതുുിലുുു
പശുുാതുുലതുുിൽ മുഖുയമതുനുുി
പിണൊയി വിജയൻവിഫദശി

കളുലടകാരുയതുുിൽ തുപഫുതയക
തുശദുുഫവണലമനുു്കഴിഞുുദി
വസംഅഭിതപുായലപുുടുുിരുനുു.ു
ഡൽഹി ലൊലീസും ഉതുു
രാഖണുു്ലൊലീസുമായുംബ
നുുലുപുടുു്യുവതികുു്എലുുാസ
ഹായസഹകരണങുുളുംരഘു
ഒരുകുുി. ഋഷിഫകശിഫലകുുു
ഫൊയതുഫഞുു്യുവതികുു്ലോ
ഫോണഭീതിയിൽഫോടുുലുകൾ
എലുുാംഅടചുുസാഹചരുയതുുി
ൽ അവിടലുതു ലെയുൽലവ
ലുതൊജകുറുു്മാലനജർതുപഫോദു
മായിബനുുലുപുടുു്താമസസൗ
കരുയവും ഒരുകുുി. ഇതിനിലട
യുവതിയുലട നഷുുലുപുടുു ഫപ
ഴുസും ഫരഖകളുംലനടുമുുാഫശ
രിയിൽ നിനുുു കലുണുടുതുുു
ലകമാറുകയുംലചയുതു.
കഴിഞുു വർഷം ഫോർടുു്
ലോചുുിയിൽ അർദുുരാതുതിയി
ൽഒറുുലുപുടുുുഫൊയലമകുസികുു
ൻവനിതലയരകുുിചുു്സുരകുുി
തമായി ഫോടുുലിൽ എതുുിചുു
തിനുമുൻഡിജിപിഫോർമിസ്
തരകൻരഘുവിലനതുപശംസി
ചുു്കുെിപുു്എഴുതിയിരുനുുു.

ടികുുറു്ുറീഫണു്ു
നിയമങുുളിലുുഇളവു
ലോചുുി:ലോവിഡു19പശുുാ
തുുലതുുിൽുു നിരവധി ലുതട
യുനുകൾുുെദുുാകുുിയസാഹച
രുയതുുിൽുുെീഫണുുിങുനടപടി
കൾുുകുുുളുു തിരകുു് ഒഴിവാ
കുുാൻുുടികുുറുു്െീഫണുു്നിയമ
ങുുളിൽുുലെയുൽുുഫവഇളവുതുപ
ഖുയാപിചുുു.കൗണുുറുകൾുുവഴി
ബുകുു് ലചയുത ടികുുറുുുക
ൾുുകുുാണുഇളവു.ടികുുറുു്െീഫ
ണുുിനായി യാതുതകുുാർു ുകുു്
ഫുസുുുഷനിൽുു വഫരണുു ആവ
ശുയമിലുുാതുുതിനാൽുുഇ-ടികുു
റുു്െീഫണുു്നിയമതുുിൽുുമാറുു
മിലുു.മാർുുചുു്21മുതൽുുഏതുപി
ൽുു15െദുുാകുുിയലുതടയുനുകളി
ൽുുകൗണുുറുകൾുുവഴിബുകുു്
ലചയുത ടികുുറുുുകൾുുകുു് യാ
തുതാതീയതി മുതൽുു 45 ദിവ
സംവലരെീഫണുുിങുുിനുഅ
വസരംലഭികുുും.
നിലവിൽുുമുനുു്അലുലുങുുി

ൽുു72മണികുുുർുുവലരയാണു
െീഫണുുിങുുിനുളുുസമയപ

രിധി.ഇതിനുപുെലമസർുുവീ
സ്െദുുാകുുാതുുലുതടയുനുകളി
ൽുു യാതുത ലചയുുാൻുു സാധി
കുുാതുുവർുുകുു് യാതുതാതീയ
തിമുതൽുു30ദിവസതുുിനു
ളുുിൽുു ടിഡിആർുു (ടികുുറു ു്
ലഡഫുപുസിറു ു് രസീതു) ഫയ
ൽുുലചയുുാം.നിലവിലുളുുമു
നുുുദിവസനിയമതുുിനുപ
കരമാണിതു.
ലുതടയുൻുുചാർുുടു ുിൽുുനിനുുു

ളുുപരിഫോധനയുകുു്വിഫധ
യമായി ടിഡിആർുു ഫയൽുു
ലചയുതു60ദിവസതുുിനുളുുി
ൽുുെീഫണുു്ലഭികുുുനുുതിനുടി
ഡിആർുു, സിസിഒ /സിസി
എം ലുലുയിംസ് ഓഫിസിഫല
കുു്സമർുുപു ുികുുാം.139 വഴി
ടികുുറു ു് െദു ുാകുുാൻുുആതുഗഹി
കുുുനുു യാതുതകുുാർു ുകുു് യാ
തുതാതീയതി മുതൽുു 30 ദിവ
സതുുിനുളുുിൽുു ലെയുൽുുഫവ
കൗണുുറുകൾുുവഴിെീഫണുു്ല
ഭികുുും.

നഷ്്തര്ങ്്ളില്്
തേ്നവശേംഅന്വദിക്്ില്്
ഫോഴിഫുകുടു:ലോഫോണലവ
െസ്പടരുനുുതുതുപതിഫോധികുുു
നുുതിലുുുഭാഗമായിഫകതുദുുസ
ർുുകുുാരുംസംസുുാനസർുുകുുാ
രുംപുെലുപുടുവിചുുനിർുുഫദശങുു
ൾുുകുുനുസുതമായിമലബാർുുഫദ
വസുവംഫോർുുഡിനുകീഴിൽുുവരു
നുുഫുകുതുതങുുളിൽുുഇനിലോരു
അെിയിപുു്ഉണുുാകുനുുതുവലര
ഭകുുജനങുുലളതുപഫവശിപുുിഫുകു
ണുുതിലുലുനുു്മലബാർുുഫദവസുവം
ഫോർുുഡുകമുുിഷണർുുഅെിയി
ചുുു.ഫുകുതുതതുുിലലആചാരഅ
നുഷ്ഠാനങുുളുലടഭാഗമായപ
തിവുപുജകളുംമറുു്ചടങുുുക
ളുംമാതുതംനടതുുിയാൽുുമതി.ഇ
നിലോരുഅെിയിപുുുണുുാകുനുു
തുവലരഭകുുജനങുുൾുുഫുകുതുത
തുുിൽുുവരുനുുസാഹചരുയംഉ
ണുുാകാതിരികുുുനുുതിനുഫുകുതുത
ഭരണാധികാരികൾുുതുശദുുികുുണ
ലമനുുുംഭകുുജനങുുൾുുസഹക
രികുുണലമനുുുംകമുുിഷണർുുഅ
െിയിചുുു.

ജാഗര്താനിർദേശംലംഘിച്്
ആരാധനാലയങ്്ൾകക്്തിദരദേസ്
തിരുവനനുുപുരം:ആരാധനാലയങുുളിലലഉതുുവ
ങുുളുംലപരുനുുാളുകളുംആഫോഷങുുളുംഉൾലുപു
ലടയുളുു ആൾകുുുടുുങുുൾ ഒഴിവാകുുണലമനുു സം
സുുാനസർകുുാരിലുുുനിർഫുദുശംവകവയുകുുാലത
ചിലഉതുുവങുുൾവലിയരീതിയിൽജനങുുലളകുടുുി
ലുകുണുു്നടതുുിയതുഅപലപനീയമാലണനുു്ഫദവ
സുവംമതുനുുികടകംപളുുിസുഫരതുദുുൻ.ലോവിഡു19ക
മുയുണിറുുിസ്ലുതപഡുആയാലുളുുഅവസുുഎനുുാ
ലണനുു്മനസിലാകുുുവാൻലചന,ഇറുുലി,സ്ലപയി
ൻതുടങുുിയവികസിതരാജുയങുുളിഫലകുുുഫോകുുി
യാൽമതിയാവും.ഇറുുലിയിൽഇനുുലലമാതുതം627
ഫപരാണുഈമഹാമാരിമുലംമരണലുപുടുുതു.അതുുര
ലോരുസാഹചരയുതുുിഫലകുു്കാരയുങുുൾഎതുുാതിരി
കുുാനാണുമുൻകരുതൽനടപടികളുമായിസർകുുാർ
മുഫുനുടുുുഫൊകുനുുതു.
എനുുാൽസർകുുാരിലുുുയുംആഫോഗുയതുപവർതുു

കരുലടയുംതപുയതനുതുുിനുപുലുു്വിലകൽപിചുുുലോ
ണുുുകുഫെയാളുകൾനടതുുുനുുലചയുതികൾനാടിനു
ഒടുുുംഅഭിലഷണീയമലുു,അപകടകരമാണുതാനും.
ലൊതുജനസുരകുുകുുായിസർകുുാർഏർലപുുടുതുുി
യിടുുുളുുനിയതുനുുണങുുൾലംഘികുുുവാൻഒരുതര
തുുിലുംഅനുവദികുുിലുു.എലുുാആരാധനാലയങുു
ളുംഇകുുാരുയംതുശദുുിഫുകുണുുതാലണനുുുംമതുനുുിപെ
ഞുുു.
തിരുവനനുുപുരംജിലുുയിൽമാതുതംഇനുുലലമല

യിൻകീഴു,ഫപരുർകുുടതുശീകുഷ്ണസുവാമിഫുകുതുതങുു
ൾ,ലവളുുായണിഫദവിഫുകുതുതം,ഇവിടങുുളിൽഎ
ലുുാംവലിയആൾകുടുുവുംനുറുകണകുുിനുഭവനസ
ദുുർശനവുമാണുനടതുുിയിരികുുുനുുതു.വളലരഗുരു
തരമായവീഴുചയാണു.ഇതിനുഫനതുതുവംലോടുതുു
ബനുുലുപുടുുവരുലടഫമൽകർശനനിയമനടപടികൾ
സുവീകരികുുാൻനിർഫുദുശംനൽകിയിടുുുണുു്.ജാതുഗതാ
നിർുുഫദശങുുൾുുലംഘിചുുകണുുുർുുപിലാതുുെയിലലമു
സുുിംപളുുികമുുിറുുി, ഫോളിചുുാൽപനതുുടി ലസുുു്
ഫോസഫുസ്ലോഫോനാപളുുിഭാരവാഹികൾ,ഇടു
കുുിലപരുവനുുാനംവളുുിയങുുാവുഫകുുതതുംഭാരവാഹി
കൾ,തുചുുംബരംഫകുുതതുംഭാരവാഹികൾമടുുനുുുരിൽ,
രണുു്മുസുുിംപളുുികമുുിറുുികൾഎനുുിവർലുകുതിഫര
ഇതുവലരഫകസ്എടുതുുിടുുുണുു്.
ജനങുുളുലടജീവലനയുംആഫോഗുയലുതുയുംഅ

പകടലുപുടുതുുുനുുഇതുുരതുുിലുളുുനീകുുങുുൾഅ
നുവദികുുാനാവിലുു.എലുുാആരാധനാലയങുുളിലും
ആളുകൾഅടുതുുിടപഴകുനുുതരതുുിൽതടിചുുുകു
ടുനുുസാഹചരുയംനിർബനുുമായുംഒഴിവാകുുിഫയപ
റുുു.നലുുജാതുഗതപാലിചുുാൽമാതുതഫമനമുകുു്ഈഅ
ടിയനുുരസാഹചരുയംഫനരിടാനാവു.സംസുുാനസർ
കുുാരിലുുു മുനുുെിയിപുുുകലളഅവഗണിചുു്ഇതുുര
തുുിൽആഫോഷങുുൾസംഘടിപുുികുുുനുുതിലനതി
ഫരകടുതുുനടപടികൾഉണുുാവുലമനുുുംമതുനുുി.

വവനലമഴവീണുുും
തിരുവനനുുപുരം: സംസുുാനതുു്
ഫവനൽചുടിനുആശുവസമായിമഴവ
രുനുുു.ഇനുുുമുതൽലചാവുുാഴുചവ
ലരമധയു-ലതകുുൻഫകരളതുുിലലവി
വിധജിലുുകളിൽപരലുകുമഴയുകുുു
സാധുയതലയനുു് ഫകതുദുു കാലാവ
സുുാനിരീകുുണഫകതുദുും മുനുുെിയി
പുുുനൽകി.ഇനുുലലഇടുകുുി,ഫോടുു
യം,ലകാലുും,തിരുവനനുുപുരംജിലുു
കളിലലമലഫോരഫമഖലകളിൽലച
െിയ ഫോതിൽ മഴ ലഭിചുുിരുനുുതാ

യുംകാലാവസുുാനിരീകുുണഫക
തുദുും.
ഇനുു്പാലകുുാടു,ഇടുകുുി,എെ

ണാകുളം ,ഫോടുുയം,പതുുനംതിടുു,
ലകാലുും,തിരുവനനുുപുരംജിലുുകളി
ലുംനാലളഇഫോലടാപുുംവയനാടു,
മലപുുുെംജിലുുകളിലുംകാരുയമായിമ
ഴലഭികുുുലമനുുുംമറുു്ജിലുുകളിലലജ
നങുുൾചുടുമായിബനുുലുപുടുു്നിർ
ഫദശങുുൾപാലികുുണലമനുുുംദുര
നുുവാരണഅഫോെിറുുിഅെിയിചുുു.

സുവരപദുുുലുുുകുടംുബതുുിനു
വോലിനലുുകണം:ലെനുുിതുുല
തിരുവനനുുപുരം:മാർുുചുു്നാലിനുതിരുവന
നുുപുരതുു്ലകഎസആ്ർുുടിസിജീവനകുുാ
രുലടമിനുുൽുുപണിമുടകുുിനിലടകിഴഫുകു
ഫകുുടുുബസ്സുുുുാൻുുഡിൽുുകുഴഞുുുവീഴുക
യുംതകുുസമയതുു്ആശുപതുതിയിൽുുഎ
തുുികുുാൻു കഴിയാതുുതിലനതുടർുുനുു്മരി
കുുുകയുംലചയുതസുഫരതുദുുലുുുകുടുംബ
തുുിനുപരമാവധിനഷുുപരിഹാരവുംകുടും
ബതുുിലോരാൾുുകുു്സർുുകുുാർുു ഫോലിയും
നൽുുകണലമനുുാവശയുലപുുടുു്തപുതിപകുുഫന

താവുരഫമശുലചനുുിതുുലമുഖയുമതനുുുികുുുക
തുു്നൽുുകി.അഫോലൊപുുംജിലുുാസഹകര
ണബാങുുിലുുുഫപടുുശാഖയിലുളുുഇവരുലട
വായുപാ കുടിശിക എഴുതിതുുളുുണലമ
നുുുംരഫമശുലചനുുിതുുലആവശയുലപുുടുു.ു
മരിചുുസുഫരതുദുുലുുുഭാരുയയുംകുടുംബാം
ഗങുുളും തുപതിപകുു ഫനതാവിലന സദുു
ർുുശിചുു്ഇകുുാരുയതുുിൽുുനിഫവദനംനൽുുകി
യതിലന തുടർുുനുുാണു അഫുദുഹം മുഖുയമ
തുനുുികുുുകതുു്നൽുുകിയതു.

31വലരഭകുുലരപപുവവശിപുുികുുിലുു;വേവസവും
വോർഡുവഷുുപതുങുുളിലംുകർശനനിയപതുുുണം
തിരുവനനുുപുരം:ലോവിഡു19തപുതിഫോധനടപ
ടികളുലട ഭാഗമായി തിരുവിതാംകുർ ഫദവസുവം
ഫോർഡിനുകീഴിലുളുുഫുകുതുതങുുളിൽകർശന
നിയതനുുുണങുുൾഏർലപുുടുതുുി.ആരാധനാലയ
ങുുളിൽആൾകുുുടുുംതടയണലമനുുസർകുുാർനി
ർഫദശതുുിലുുുഭാഗമായാണുനടപടി.അഡമുിനി
സ്ഫുതടറുുീവു ഓഫിസർ ഫുതഗഡു ഫുകുതുതങുുളിലും,
സ്ലപഷുയൽഫുതഗഡുഫുകുതുതങുുളിലുംഈമാസം
31വലരഭകുുർകുു് തുപഫവശനംഅനുവദികുുിലുു.
അഫതസമയംപുജകൾകുുുതടസമുണുുാകിലു.ു
ഫകുുതതുങുുൾരാവിലലആറുമുതൽപതുുുവ

ലരയുംലവകുഫനുുരം5.30മുതൽ7.30വലരയും
മാതതുഫമതുെകുുാവ.ുഎലുുാപുജകളുംഇതപുകാരം
തുകമീകരികുുണം.മുൻകുടുുിബുകുു്ലചയുതവഴി
പാടുകൾസൗകരുയതുപദമായമറുു്തീയതികളിഫല
കുു് തുകമീകരികുുണലമനുുും ഫദവസുവം ഫോർഡു
അെിയിചുുു.ഫുകുഫുതോതുുവങുുൾഫുകുതുതതുുിനു
ളുുിൽഒതുങുുിനിനുുുലോണുുുളുുചടങുുുകളായി
ചുരുകുുണലമനുുും,ആനകലളഎഴുനുുളുുികുുാ
ൻുുപാടിലലുുനുുുംനിർഫദുുശമുണുു.്ഒരുഫകുുതതുതുുി
ലുംഅനുുദാനവുംഉണുുായിരികുുുനുുതലു.ു
തിരുവലുും,വർകുുല,തിരുമുലുുവാരംഫൊലല

യുളുുഫകുുതതുങുുളിൽബലിചടങുുുകൾഉണുുായി
രികുുുനുുതലു.ുലവളുുായണിഫകുുതതുതുുിൽഉതുു

വതുുിലുുുഭാഗമായുളുുദികുുുബലിയുംതൽകുുാ
ലഫതുുകുു്നിർതുുലാകുുിയിടുുുണുു.്തിരുവിതാംകു
ർഫദവസുവംഫോർഡിലുുുയുംഓഡിഫുറുെിയങുു
ളുംകലയുാണമണുുപങുുളുംവിവാഹാവശയുതുുിനു
ബുകുു്ലചയതുഫശഷംലോവിഡിലുുുപശുുാതുു
ലതുുിൽവിവാഹംമാറുുിവയഫുകുുണുുിവനുുവർകുു്
ബുകുുിങുതുകതിരിലകനൽകുനുുതിനുംതീരു
മാനമായി.
തരുുപുു്അസിസുുുുുുു്ഫദവസവുംകമുുിഷണർമാർ,

അഡമുിനിസഫ്തുടറുുീവുഓഫിസർുുമാർഎനുുിവർഒഴി
ലകഅസിസുുുുുുു്കമുുിഷണർ/അസിസുുുുുുു്എഞുുി
നീയർമുതൽതാഫഴകുുുളുുഉഫദുോഗസുുർഒനുുിട
വിടുുദിവസങുുളിൽഓഫിസുകളിൽഹാജരായാൽുു
മതിയാകും.ബനുുലപുുടുുഓഫിസ്ഫമധാവികൾഇ
തപുകാരംതകുമീകരണംനടതുുണലമനുുുംഫോർഡു
നിർഫദശികുുുനുു.ു31വലരയുളുുശനിയാഴചുകളി
ൽജീവനകുുാർകുു്അവധിനൽകും.എലുുാഫകുു
തതുങുുളിലുംഹാൻഡുസാനിലറുുസറുംമുഴുവൻ
ഫകുുതതു ജീവനകുുാർകുുും ലകയുെകളും മാ
സക്ുംലഭയുമാകുുും.നടപടികൾലകലകുുളുുുനുു
തിൽവീഴചുവരുതുുുനുുഉഫദുോഗസുുർകുുുംഉപഫദ
ശകസമിതികൾകുുുലമതിഫരകർശനനടപടികൾ
സവുീകരികുുുലമനുുും തിരുവിതാംകുർ ഫദവസവും
ഫോർഡുഅെിയിചുു.ു

സാനിററുുസറംുമാസ്കുുുംവിതരണംലെയുുാൻവയുവസായവകുപു്ു
തിരുവനനുുപുരം:ലോവിഡു19തുപ
തിഫോധതുപവർുുതുുനങുുൾുുഊർജി
തമാകുുാൻുുസംസുുാനതുുിനുആവ
ശുയമായ ഹാൻുുഡു സാനിലുറുസർുു,
ലമഡികുുൽുുഗുുൗസ്,ലമഡികുുൽുുമാ
സ്കു,ഓകുസിജൻുുതുടങുുിയവവയുവ
സായവകുപുു്ലഭുയമാകുുും.മതുനുുിമാ
രായ ഇ.പി. ജയരാജൻ, ലക.ലക.
ലശലജഎനുുിവരുലടഫനതൃതവുതുുി
ൽഇനുുലലനടനുുആഫോഗുയ-വുയവ
സായ വകുപുുുകളുലട സംയുകുു
ഫോഗതുുിലാണു തീരുമാനം. സം
സുുാനലുതുആഫോഗുയഫമഖലയുകുു്
നിലവിൽുു ആവശുയമായതും ഒപുും
അടുതുുആഴുചകളിൽുുആവശുയമാ
യഅളവിലുംഈവസത്ുകുുൾുുലഭയു
മാകുുുലമനുു്മതനുുുിഇ.പി.ജയരാജൻുു
ഉെപുുുനൽുുകി.
ആഫോഗുയവകുപുുിനുമാർുുചുു്31വ

ലര ഒഫുനുകാൽുു ലകുും ലിറുുർുുഹാ
ൻുുഡുസാനിലുറുസർുുആവശുയമുണുു്.
വുയവസായ വകുപുുിനു കീഴിലുളുു

ലൊതുഫമഖലാ സുുാപനമാ
യഫകരളസ്ഫുറുറുു് തുഡഗുസ്
ആുുു് ഫാർുുമസുയുടുുികുു
ൽുസ്(ലകഎസ്ഡിപി)
ആവശുയമായ അളവി
ൽുുസാനിലുറുസർുു നി
ർുുമുുിചുു് നൽുുകും. നില
വിൽുു ദിവസം ഒരു ല
കുും ലിറുുർുു ലകഎ
സ്ഡിപി ഉതുപാദിപുുി
കുുുനുുുണുു്. ആഫോഗുയ
വകുപുുിനു ആവശുയമാ
യഅളവുനൽുുകിയഫശ
ഷഫമ ലകഎസ്ഡിപി
സാനിലുറുസർുുമറുുുളുു
വർുുകുുുവിതരണംലച
യുുു.അനൗഫുദയാഗികമാ
യി പലരും നിലവാരമിലുുാതുു ഹാ
ൻുുഡു സാനിലുറുസർുു തയുുാൊകുുു
നുു സാഹചരുയം ഒഴിവാകുുണലമ
നുുുംഫോഗംആവശുയലുപുടുുു.
മാർുുചുു്31വലര10ലകുുംലമഡി

കുുൽുുഗുുൗസാണുആഫോഗുയവ
കുപുുിനുആവശുയം.എെണാ
കുളംഇരപുരലുതുകിൻുുതുഫ
യുലടയും െബർുു ഫോർുുഡി
ലുുുയുംസംയുകുുസംരംഭ

മായ െബർുു പാ
ർുുകുുിലു
ളുു

സുുാപനതുുിൽുുനിനുു്ഗുുൗസ്ലഭുയ
മാകുുും.ദിവസംഒഫുനുമുകുുാൽുുല
കുുംഫോടിയാണുസുുാപനതുുിലുുു
ഉതപുാദനകുുമത.നിലവിൽുുഅഞുുു
ലകുുംഫോടിഗുുൗസ്സ്ഫുറുകുുുണുു്.

ആഫോഗുയവകുപുു്ആവശുയലുപുടുനുു
തനുസരിചുു്ഗൗസ്ഇവിലടനിനുു്ല
ഭുയമാകുുുലമനുു്മതുനുുിജയരാജൻുുവുയ
കുുമാകുുി.
ലോവിഡു19പടരുനുുസാഹചരയു

തുുിൽുുആശുപതുതികളിൽുുഓകുസി
ജലുുു അഭാവതുുിനു സാധുയതയു
ണുു.്ആഫോഗയുവകുപുു്ആവശയുലപുുടു
നുു അളവിൽുു വുയവസായ വകുപുുി
ലുുുഫനതുതുവതുുിൽുുഓകുസിജൻുുല
ഭയുമാകുുും.സംസുുാനലതുുതപുമു
ഖവിതരണകുുാരിൽുുനിനുു്
ഓകുസിജൻുു ലഭുയമാകുുാ
ൻുു സൗകരുയം ഏർുുലുപുടു
തുുി.ഓകുസിജൻുുവിതര
ണതുുിനുസിലിണുുർുുകു
ടുതലായി ലഭുയമാകുുുനുു

തും വുയവസായവകുപുു്ആഫോചി
കുുും.ലമഡികുുൽുുമാസ്കുകൾുുകുു്വ
ലിയകുുാമമാണുഫനരിടുനുുതു.സാ
ധാരണതുണിലോണുുുളുുമാസ്കു
ഫോഗതുപതിഫോധതുുിനുപരുയാപുതമ

ലുുഎനുുാണുവിദഗുധരുലടഅഭിതുപാ
യം.ഈസാഹചരുയതുുിൽുുഎൻുു95
മാസ്കു,തുടിപുുിൾുുലലയർുുലമഡികുുൽുു
മാസ്കു,ഡബിൾുുലലയർുുലമഡികുു
ൽുുമാസ്കുഎനുുിവയാണുആഫോഗയു
വകുപുുിനുആവശയും.ഇതുുരംലമഡി
കുുൽുുമാസ്കുകൾുുലഭുയമാകുുാൻുുത
മിഴുനാടുുിലുംമറുുുമുളുുകമുുനികളു
മായിവുയവസായവകുപുു്ബനുുലുപു
ടുുു.അനുകുലതുപതികരണമാണുഉ
ണുുായതു.
ആശുപതുതികളിൽുുലോവിഡു19

ഫോഗികൾുു ഉപഫോഗിചുു ലബഡുഷീ
റുുുകളും മറുുും നശിപുുികുുുകയാണു.
ഈസാഹചരുയതുുിൽുുലബഡുഷീറുുു
കളുംമറുുുംകുടുതലായിആവശുയമാ
ണു.വുയവസായവകുപുുിനുകീഴിലല
ലകതുുെി, ഖാദി ഫമഖലകളുമായി
ബനുുലുപുടുു്ആശുപതുതികൾുുകുു്ആ
വശുയമായ ലബഡുഷീറുുുകൾുു, ഫോ
ർുുതുു് തുടങുുിയവ ലഭുയമാകുുുലമ
നുുുംഇ.പി.ജയരാജൻുുഅെിയിചുുു.

ആനോഗയ്-വയ്വസായവക്പ്്്കൾനോഗംനേർന്്്

പുളിങുുുനു്ുപടകുുനിർമാണശാലയിലല
അപകടം;മരണംമുനുുായി
കുടുുനാടു (ആലപുുുഴ):പുളിങുുു
നുുിലലപടകുുനിർമാണശാല
കളിലലസ്ഫോടനവുമായിബ
നുുലുപുടുുമരണംമുനുുായി.മു
നുുു ഫപർഗുരുതരപരികുുുക
ഫോലട വണുുാനം ലമഡികുുൽ
ഫോലളജിൽ ചികിതുുയിലാ
ണു. ലവളുുിയാഴുച ഉചുുയുകുുാ
ണുരണുു്പടകുുനിർമാണശാല
കളിലായിസ്ഫോടനമുണുുായ
തു.പുളിങുുുനുു് മുപുുതിൽ ഫോ
സഫുചാഫുകു(ലെജി-48),പു
ളിങുുുനുു്മലയിൽപുതുുൻവീടുുി
ൽലലജുഫോലുുുഭാരുയബിനു
(30) എനുുിവരാണു ശനിയാ
ഴുചമരിചുുതു.പുളിങുുുനുു്കണുുാ
ടി ഇടംപെമുുിൽ വിജയമുുയു
ലട(56)നിലഅതീവഗുരുതര
മാണു.
പരുഫുകുറുു പുളിങുുുനുു് കിഴ

ഫുകുചുുിെയിൽ കുഞുുുഫോൾ
(55)സംഭവംനടനുുലവളുുിയാ
ഴചുരാതതുിമരിചുുിരുനുു.ുസഫ്ോ
ടനവുമായിബനുുലുപുടുു്നിർമാ
ണശാലയുലട ലലസൻസു
ളുുലോചുുുഫോൻആുുുണിയു
ലടയും,ബനുുുവുംഒരു നിർമാ
ണശാലയുലടസുുലം ഉടമയു
മായബിഫോയിയുലടയുംവീടു
കളിൽലൊലീസ്ലെയുഡുനട
തുുി.ഇവിടങുുളിൽനിനുുുംവ
ൻ ഫോതിൽ സ്ഫോടക വ
സ്തുകുുളും പടകുുങുുളും ക
ലുണുടുതുുു.
ബിഫോയിയുലട വീടിലുുു
മുകൾനിലയിൽനിനുുുംഅ
ടുകുുളയുലട താലഴയായി തുപ
ഫുതയകനിർമിചുുരഹസുയ മുെി
യിൽനിനുുുംപടകുുഫശഖരം
പിടിലുചുടുതുുു.വീടിലുുു മുെി

കളിലുംതുപഫുതയകഅെകളിലാ
യി പടകുുങുുൾ സുകുുിചുുിടുുു
ണുുായിരുനുുു.കുതുയമായകണ
കുുുകൾ ഫശഖരിചുുുവരികയാ
ലണനുു് ലൊലീസ് പെഞുുു.
കലുണുടുതുുവസ്തുകുുൾഉപ
ഫോഗികുുാലതകിടകുുുനുുപു
ളിങുുുനുുിലലപഴയസർകുുിൾ
ഇൻസ്ലപകുറുുറുലട കാരുയാല
യതുുിഫലകുു്മാറുുി.സ്ഫോടക
വസ്തുകുുൾനിർവീരുയമാകുുാ
ൻ കൺഫുതടാളർ ഓഫു എ
കുസ്ഫുലുസീവുസിനു അഫപ
കുുനൽകുുുലമനുു്പുളിങുുുനുു്
സിഐ എസ്. നിസാം പെ
ഞുുു.
ശനിയാഴുചജിലുുാഫൊലീസ്
ഫമധാവിലജയിംസ്ഫോസഫു,
അഡീഷണൽഎസ്പിബി.കു
ഷ്ണകുമാർ,ഡിലവഎസ്പി

എൻ.ജയരാജുഎനുുിവർസുു
ലലുതുതുുിയിരുനുുു.ലോെൻ
സികു, ഫോംബു സ്കുവാഡുക
ളും പരിഫോധന നടതുുി.
2017മാർചുു്വലരയായിരുനുുു
നിർമാണതുുിനുളുു ലലസ
ൻസുണുുായിരുനുുലതനുു് ഫൊ
ലീസ്പെഞുുു.എനുുാൽഇതി
നുഫശഷവുംപഴയലലസൻ

സിലുുുമെവിൽകചുുവടവുംനി
ർമാണവും തുടരുകയായിരു
നുുു. സംഭവതുുിൽ തങുുചുുൻ,
ബിഫോയി എനുുിവർലുകുതി
ലര നരഹതുയ, സ്ഫോടക വ
സ്തുകുുൾഅനധികുതമായി
സുകുുിചുുതുമായിബനുുലുപുടുുു
ളുു വകുപുുുകൾ എനുുിവ തുപ
കാരംഫകലസടുതുുു.

<ഇന്്ടലമരിച്്ത്രണ്്്നേർ

മോസഫുചാമകുു ബിനുലൈജമുോൻ

=ജില്്ാകലകറ്്്ർനേരിടട്്ത്്ികടകളടപ്്ിച്്്
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സ്േയ്നമസെ്ാേം
മനസിനംുശരീരതുുി
നംുഉണരവംുഉരനുുഷ
വംുനലകാനഏകറ
ഗുണകരമാണുസുരയു
നമസക്ാരം.നമുു
കളനലുുആരോഗയു
തുുിരലകു്ുനയി
കുുുനുുഒനുുുകുടി
യാണുസുരയുനമ
സക്ാരം.പരുായരഭ
ദമരനുയകചയതുു
തുടങുുാവുനുുഒ
നുുാണുഇത.ുരാവി
കലഎഴുരനുുറു്ുസുരയു
നമസക്ാരരതുുകടഇ

നുുകതുുദിവസംആരം
ഭികുുാം.ജനതാകരഫയുു

ഈനലുുശീലതുുികുുുതുട
കുുവുമാകകടു.ു

ഗാർേനിങ്
പുകുുളംുകചടികളു
കോകകുുഎരപുുഴംുസ
രതുുഷംരകരുനുുവ
യാണ.ുമകറുുവികട
യംുകിടുുാതുുസ
രതുുഷംകചടികളു
മായിഇടകരടു
രപുുളലഭികുുുകമ
നു്ുരറയാറുണു്ു.
അതുകൊണുുുത
കനുുഇനുുകതുുപരു
ഭാതംകചടികളകുുാ
യിമാറുുിവയകുുുാം.
കചടികകളരരിരാലി
കുുാനംുപുതിയകചടി

കളനടാനുമായിസമയം
കകണുുതുുാം.അതുമാപതുമലുു

പുരതുുടുുങുുളികലകളരറികുുാ
നംുവളമിടാനുകോകകുുയായിവരംു

ദിനങുുകളമാറുുാം.

രാൈെം
കുടംുബതുുിലുളുുഎ
ലുുാവരകുുുംകുടിഒനുുി
ചുുിരുനു്ുഭകുുണംരാ
കംകചയുുുകയംുക
െികുുുകയംുആ
കാം.പുറതുുുനി
നുുുളുുഭകുുണ
തുുിനുരകരംവീ
ടുുിലുണുുാകുുുനുു
ആരോഗയുപരുദവംു
രുചികരവുമായഭ
കുുണംകെികുുാം.
പരുരതുയകിചു്ുകൊരോ
ണവയുാരിചുുിരികുുുനുു

ഈസമയതു്ുഏറുുവംു
അതയുാവശയുംഎലുുാവരംു

ആരോഗയുരതുുകടഇരികുുുക
കയനുുതാണ.ുഅതിനാലരോഷ

കസമുദുുമായഅകലുുങുുിലപരുതിരോധ
രശഷിവരധിപുുികുുുനുുഭകുുണങുുളകകണുുതുുിരാകംകചയുുാം.
അതുരോകലതകനുുമുരനുുടുുുളുുദിവസങുുളിലകെിരകുുണുുഭ
കുുണങുുളുകടരടുുികതയാറാകുുുകരോരകടാകാതുുഭകുുണസാ
ധനങുുളഉണുുാകുുിവയകുുുുകരോകചയുുാം.

രോസിറ്്ീവ്വായന
ഓരോദിവസകതുുയംുതിര
കുുുരിടിചുുഓടുുതുുിനിടയി
ലപുസത്കംവായികുുാ
നരനരംകിടുുാറിലുുകയ
നുുരരിഭവംഒെിവാ
കുുാം.നലുുപുസത്ക
ങുുളകുുായിഈദി
വസംപരുരോജന
കപുുടുതുുാം.മന
സിനുസരതുുഷം
നലകുനുുപരുരോ
ദനരമകുനുുപു
സത്കങുുളവായി
കുുാം.ഇനിപുസത്
കംജകയിലഇലുുാ
തുുവരാകണങുുിലഓ

ൺജലനാരോഏകത
ങുുിലംുആപുുുകളവെി

ഡൗൺരോഡുകചയരുോവാ
യികുുാം.ഇതിലുകടനമുുുകടഅ

റിവംുവരധികുുുംഒപുുംവായനഎനുു
ശീലതുുിരലകുുുതിരിചുുുവരാനംുകെിയംു.

കഗയിമ്െൾരലവിധം
കുടംുബരതുുകൊപുുംകുടുതലരന

രംകചലവെികുുാനകിടുുുനുുസ
മയമായതിനാലരലതര
തുുിലുളുുകഗയിമുക
ളിലഏരകപുുടാം.കമ
മുുറികഗയിമുകള,
ഇനരോരകഗ
യിമുകളരോ
കലയുളുുവ
കുടംുബതുുി
കുുുഇെയടു
പുുവംുസൗ
ഹാരദവംുവ
രധികുുാന
കുടുതലസ
ഹായകമാ
കംു.സുരോ
കുുു,രസിലുക
ള,കവുിസുകള,
കചസ,്കയുാരംസ,്
കാരഡുകളഉരരോ
ഗിചുുുളുുകളികള,കണുുു
കകടുുികുുളിഎനുുിങുുകനരലത
രംകഗയിമുകളകളികുുാം.രോഷയുലമീ
ഡിയഉരരോഗംരരമാവധികുറചുുുകൊണു്ുഇതുുരംകളികളില
ഏരകപുുടുനുുതിലുകടമനസംുശരീരവംുവളകരയധികംറിലാകസു്
ആകുകയംുകചയുുും.

വയ്ായാമംവീട്്ിൽ
ജിമുുിലംുമറുുുകോകകുുയാ

യാണുസാധാരണദിവ
സങുുളിലവയുായാമങുു
ളകചയുുുക.എനുുാ
ലവയുായാമങുുള
വീടുുിലകചയതുു
തുടങുുാനുളുു
ഒരുശീലം
കൊണുുുവ
രാം.വീടുുിനു
ളുുിലതകനുു
കചയുുാനകെി
യുനുുവയുായാ
മങുുളകണുുു
രിടിചു്ുരരിശീ
ലിചു്ുതുടങുുാം.
അതുരോകലമന
സ്ശാനുുമാകാന
രോഗയംുകചയുുാം.
അരോകൊപുുംഅധികു
തരനലകുനുുനിരരദശങുു
ളരാലികുുുകയംുവയുകുുിശുചി
തവുംഉറപുുുവരുതുുകയംുരവണം.

പര്ാർഥനയക്്്്സമയം
മനസികനഏറുുവംു

ശാനുുമാകുുാനപരുാര
ഥനയകുുുുളുുശ
കുുിഒനുുുരവകറ.
സനുുുയാരനര
തു്ുകുടംുബ
തുുികലഎലുുാ
വരംുകുടിയു
ളുുപരുാരഥന
ഉതുുമം.പരു
തിസനുുിഘടുു
ങുുകളകുടംു
ബതുുികലഏ
വരംുരചരനു്ുഒ
രുമിചുുുരനരിടു
നുുതിനുഅതുസ
ഹായികുുും.ഏതു
ആരതുസനുുികയയംു
അതിജീവികുുാനമനസി
നുജധരയുംലഭികുുകടു.ു

സിനിമെൾൊണാം
രാപതുികുടംുബതുുി

ലുളുുഎലുുാവരംുഒ
നുുിചുുിരുനു്ുഏ
കതങുുിലംുനലുു
സിനിമകാ
ണാം.ഇഷുുമു
ളുുരാടുുുകള
രകളകുുുക
യംുരാടുക
യംുകചയുുാം.
കുടുുികളംുമു
തിരനുുവരംുഒ
നുുിചുുിരുനു്ുഅ
നുുാകുുരികളി
കുുുകയുമാകാം.

കകാവിഡു19പരുതിരോധതുുികുുുഭാഗമായിഇനു്ുഒരുദിവസംഎ
ലുുാവരംുവീടുുിനുളുുിലതകനുുഇരികുുാനാണുപരുധാനമപനുുുിന

രരപദുുുരമാദിയുകടനിരരദശം.പുറരതുുകുുിറങുുാനരറുുാതുുതുകൊണുു്എ
നുുുകചയുുുകമനുുചിനുുയായിരികുുുംരലരകുുും.ഈഅവസരതുുിലആളു
കളകു്ുഒെിവുസമയംഎങുുകനരോറടികുുാകതഉരരോഗകപുുടുതുുാം,എ
ങുുകനഈദിവസംസരതുുഷകരമാകുുാംഎനുുതിനുചിലവെികളരരിച
യകപുുടുതുുുകയാണു രോടുുീരവഷണലസര്ീകുുറംുഎഴുതുുുകാരനുമായ
രോബിനഎസ.്കൊടുുാരം.

ജന്വേി31
കൊരറാണചൈനയിൽമാപത്ം.
ചൈനയിൽനിന്്്വര്ന്്വർപര്ധാന
മായം്നിേീക്്ണത്്ിൽ.അന്്്വകേ
വന്്വർ1471രരർ.രോഗലക്്ണമ്
ള്്വർഅന്്്വകേ50.അന്്്ആശ്ര
പത്ിയിൽപര്രവേിപ്്ിക്്കപ്്ട്്വർ36.
കരപര്്വേിേണ്്ാംവാേത്്ിൽകൊ
രറാണബാധരലാെത്്ികല25ോജയ്
ങ്്ളിരലക്്്രടർന്്്.ഇറ്്ലി,ഇറാൻ
ത്ടങ്്ിരോഗബാധേക്്മായോജയ്
ങ്്ളിൽനിന്്്ള്്വകേക്്്ടിനിേീക്്
ണത്്ിലാക്്ിത്്്ടങ്്ി.അവകേയം്
വിരനാദസഞ്്ാേിെകളയം്നിേീക്്ണ
രേിധിയിലാക്്ി.

കൊവിഡ്വീകട്്ട്ക്്്ന്്്,
പര്ക്തിയ്കെശാന്്ത
ആരോളസമുഹകതുുഅടചുുിടുുവീടുകളി

രലകു്ുചുരുകുുുകയാണുകൊരോണ
പരുതിരോധപരുവരതുുനങുുള.സമുഹജീവിയായ
മനുഷയുനതനുുിരലകുുുചുരുങുുുനുുകാലം.നലുു
തംുനനുുയുളുുതുമാകോരുരോകതുുിനായി
കോതുജീവിതങുുളിരലകു്ുഇറങുുികചുുലുുുകകയനുു
തിനുരകരംമനുഷയുരാശിയുകടഅതിജീവന
തുുിനുസാമുഹികഅകലംസുകുുികുുുകകയനുു
പുതിയമുപദുാവാകയുമുയരുനുുു.എങുുി
ലംുഈവിഷമസനുുിനലകുനുുുണു്ു
ചിലപരുതീകുുാകിരണങുുള.

ക്റയ്ന്്്,മലിനീെേണം
രോകകോടുുാകകബദു്ുസമാ

നഅവസുുയിരലകുുുനീങുുുരപുുളമ
ലിനീകരണരതുുതിലുണു്ുതിരിചുുറിയാവുനുുമാ
റുും.ജചനയിലംുവടകുുനഇറുുലിയിലംുഗതാഗ
ത-വയുവസായരമഖലകളസത്ംഭിചുുരപുുളജന
പടുജനഡരോകജുസഡുബഹിരഗമനംവലിയ
രോതിലകുറവുരരഖകപുുടുതുുി.വായുമലിനീക
രണതുുിലവലിയരങുുുണു്ുഈസംയുകുുതുുി
ന.ുആരോളതാരനതുുിലുമുണു്ുജനപടുജനഡ
രോകജുസഡിനുകചറുതലുുാതുുരങു്ു.കാരബ
ൺരോരോകജുസഡുമലിനീകരണംകെിഞുു
വരഷംഈസമയരതുുതുമായിതാരതമയുംകച
യതുാലരനരരകുതിയായികുറകഞുുനു്ുനയുു
രോരകുുികലഗരവഷകര.അനുുാരാഷ്പടുവിമാന
സരവീസുകളനിലചുുതംുആളുകളവീടുുിലിരുനു്ു
രോലികചയുുുനുുതുകമലുുാംമലിനീകരണരതുുതു
ഇനിയംുകുറയകുുുുകമനുുാണുവിലയിരുതുുല.

െനാല്െളിൽ"സര്ടിെ'ജലം
വടകുുനഇറുുലിയികലകവനീസികലപരുശസത്

മായകനാലുകളിലകവളുുംകതളിഞുുു..വിരോ
ദസഞുുാരരകപദുുുമായഇവിടകതുുകനാലുകളില
രോടുുുകകൊെിഞുുരനരമുണുുായിരുനുുിലുു.ഇ
രപുുളആരംുവരുനുുിലുു.അരോകട,ഓളങുുള
നിലചുുു.കചളിയംുകോടിയംുതാരെകുുടിഞുുു.

കവളുുംകതളിഞുുു.മീനുകളഓടികുുളിചുുു
തുടങുുി.കചറുപുുതുുിലകണുുകവനീസ്ക
നാലുകളവീണുുുംകാണാനാകയനു്ുരെയ

തലമുറ.

സഹാന്ഭ്തിതിേികെകയത്്ി
എരനുുകുറഞുുുതുടങുുിയസഹാനുഭുതിമ

നുഷയുരിരലകുുുതിരികകകയതുുി.നയുുരോരകുുില
പരുായമായവരകുുുംരോഗബാധിതരകുുുംമരുനുുു
അവശയുസാധനങുുളുകമതുുികുുാനരണുുുരരര
രചരനുുുതുടങുുിയസംരംഭതുുില72മണികുുുര
കൊണു്ു1,300സനുുദുുപരുവരതുുകരഅംഗങുുളാ
യി.പബുിടുുനിലകഫയസുബ്ുകു്ുകുടുുായമുകളവെി
നുറുകണകുുിനുപരുാരദശികസഹായസംഘങുു
ളരുരീകരിചുുുപരുവരതുുനംതുടങുുി.കയുാനഡയി
ലംുരരസര്രസഹായതുുികുുുപുതുവെികള
രതടുനുുതലമുറകയകണുുു.ഓസര്പുടലിയയില
പരുായമായവരകുുുരവണുുി
സുപുുരമാരകുുറുുിലപരു

രതുയകസമയംനീകുുിവചുുു.ശാരീരികഅവശതക
ളുളുുവരകു്ുഇവിടങുുളിലപരുരതുയകസഹായംഏ
രകപുുടുതുുി.ജനങുുളസംഭാവനകളകചയതുുമറുുു
ളുുവരകു്ുപരുരോദനംനലകാനരസീതുകളസ
മുഹമാധയുമങുുളിലരോസു്ുുുകചയതു.ുപുതിയആ
ശയങുുളസമുഹമാധയുമങുുളിലുകടരുരകപുുടുുു.

അെലങ്്ളിലം്അട്പ്്ം
സാമുഹികഅകലംരാലികുുാനവീടുകളിരല

കകുുതുങുുിയവരകു്ുസവുനുുംകുടംുബാംഗങുുളു
മായംുഅയലകുുാരുമായംുസമയംകചലവെി
കുുാനായി.സമുഹതുുിലപുതിയഇെയടുപുുങുുള
സുഷുുിചുുുഈകാലം.ഇറുുലി"അടചുു
രപുുള'അവരവരുകടവീടുകളുകട
ബാലകുുണിയിലനിനു്ുആതുു
വിശവുാസമുയരതുുുനുുരാ
ടുുുകളഒരുമിചുുുരാടി.

സക്രയുനിലഫിറു്ുനസ്രരിശീലകനഫളുാറു്ുസ
മുചുുയങുുളുകടനടുമുറുുതുുുനിനുുുകുുാകസടുതുുു.
ആളുകളസവുനുും ബാലകുുണികളിലരരിശീല
നംനടതുുി.രെയസുഹുതുുുകുുളംുഉറുുവരുമായി
വിഡികോരൊളുകളിലുകടരലരംുസൗഹുദം
പുതുകുുി.ആരോഗയുരംഗതുുുംമറു്ുഅവശയുരമഖ
ലകളിലുമായിരോലികചയുുുനുുവരുകടപരുാധാ
നയുംസമുഹംതിരിചുുറിഞുുു.

പെ്ിയാരേഷിയിൽഉണർവ്
വീടുകളിലഅടചുുിരികുുുനുുവരവിരസതമാറുുാ

നപുതുവെികളരതടി.ഒളിഞുുിരുനുുകെിവുക
ളപുറതുുുവനുുു.സമുഹമാധയുങുുളിലകുുുടിഇവ
രോകമറിഞുുു.പുസത്കവായനയുളകപുുകടഇ
ലുുാതായരെയനനുുകളിരലകുുുരോകംതിരിചുുു
രോയി.വാഷിങടുൺഡിസിരബുുികുജലപബുറി
വിരചവുലബുകു്ുകുുബുതുറനുുു.യുഎസികലകട
നുുിസിയിലകലാഅധയുാരികകുടുുികളകുുായി
ജലവുസപ്ടുീമിങുവെികുുാസുകളനടതുുി.

മാരചുുില
കൊവിഡികുുു

മാരചു്ു

പ്റത്്ിറങ്്്ന്്തിന്മ്ൻപ.്..
എഴുതിയത:ുഡോ.പി.എസ.്ജിഡേഷ,്
ഡോ.ദീപുസദാശിവൻ,ഇൻഫൊകുുിേികു

രോഗംവനുുാലചികിതുുിരചുുളാം,എനുുുവ
നുുാലംുപുറതുുിറങുുിനടകുുുംഎനു്ുചി

നുുികുുുനുുവരകു്ുരവണുുിമാപതും:
*ഇറുുലിയിലഓരോആയിരംരരരകുുുംലഭയുമായ

ആശുരപതുികബഡുുുകളുകടഎണുും3.2
*ജചനയിലഇതു4.3
*സക്രയിനില3.0
*കതകുുനകൊറിയയില12.3
*ജരമനിയില8.0
*പഫുാനസില6.0
*അരമരികുുയില2.8
*സവുിറു്ുസരലനഡില4.5
നമുുുകടഅവസുുരോ?
ഇനുുുയയിലഓരോആയിരംരരരകുുുംലഭയുമായ

ആശുരപതുികബഡുുുകളുകടഎണുുംഒനുുിലതാകെ
മാപതും.
*ഐസിയുകബഡുുുകളുകടഎണുുംരരിഗണിചുുാ

ലഒരുലകുുംരരരകു്ുഇറുുലിയില12.5കബഡുുുകള,
സക്രയിനില9.7,സവുിറു്ുസരലനഡില11,പഫുാന
സില11.2,ജരമനിയില29.2.
ആഇറുുലിയിലാണു4000ലഅധികംമരണങുുള

സംഭവിചുുിരികുുുനുുത,ു47000-ലധികംരരരരോഗ
ബാധിതരായിരികുുുനുുത.ു
*ജചനയില81000ലധികംരരകരബാധിചു്ു,

3255മരണങുുള
*സക്രയിനില21000ലധികംരരകരബാധിചു്ു,

ആയിരതുുിലധികംമരണങുുള
*കതകുുനകൊറിയയില8800ഓളംരോഗികളി

ല102മരണങുുള
*ജരമനിയിലഇരുരതിനായിരരതുുളംരോഗിക

ളില68മരണങുുള
*പഫുാനസില12000ലധികംരോഗികളില450മ

രണങുുള
*അകമരികുുയിലഇരുരതിനായിരരതുുളംരോ

ഗികളില264മരണങുുള
*സവുിറു്ുസരലനഡില5500ലധികംരോഗികളില

56മരണങുുള
ഓരോസുുലങുുളികലജനസാപദുുുതകുടിരോ

കുുാം,ചതുരപശുകിരോമീറുുറില.ഇറുുലി:206,ജചന:
150,സക്രയിന:91.4,ദകുുിണകൊറിയ:503,ജരമ
നി:232,പഫുാനസ:്122,അകമരികുു:94,സവുിറു്ുസരല
നഡ:ു219,ഇനുുുയ:420,രകരളം:860
രതുുുദിവസംകൊണു്ുജചനരണിതുയരതുുി

യതുരോകലആശുരപതുിരോ,കതകുുനകൊറിയ

ഏരകപുുടുതുുിയതുരോകലലാബുരരിരോധനാ
സൗകരയുങുുരൊനമുുുകടനാടുുിലസാധയുമാകുരോ
എനുുറിയിലുു.
രണുുുകടുുിലുകളകുുിടയകുുു്നിലതു്ുരണു്ുരോഗി

കളകിടനു്ുചികിതുുികുുാനരറുുുനുുഅസുഖവുമലുു.
സരകുുാരരമഖലരരിഗണിചുുാലരകരളതുുിലഓ

രോആയിരംരരരകുുുംലഭയുമായകബഡുുുകളുകടഎ
ണുും1.12.സവുകാരയുആശുരപതുികളകുടിരരിഗണി
ചുുാലകുറചുുുകുടിഉണുുാകംു.ഇനുുുയയികലകോതു
വായസാഹചരയുങുുളിലഏറുുവംുമികചുുആരോഗയു
സംവിധാനങുുളഉളുുസംസുുാനമാണ.ുജനകീയ
മാതുകകളസുഷുുികുുുനുുതിലനമുുളഎരപുുഴംുമു
നുുിലുമാണ.ുആരോഗയുസുചികകളിലമറു്ുസംസുുാ
നങുുരളകുുാളവളകരരയകറമുനുുിലാണുനമുുള.
എങുുിലംുരോഗംവനുുാലചികിതുുിചുുുകൊളുുാം

എനുുുരറയുനുുവരഈകണകുുുകകൊനു്ുവായി
കുുുക,നമുുുകടഅവസുുമനസുുിലാകുുുക.
ചികിതുുരവരോപരുതിരോധംരവരോഎനു്ു

ചിനുുികുുുക,
അതുകൊണു്ുവീണുുുംവീണുുുംപശുദുുികുുുക,
*ശാരീരികഅകലം,സാമുഹികഒരുമ.രറഞുുാ

ലമാപതുംരോരാപരുാവരതുുികമാകുുണം.
*ജകകഴുകുക,ഇടയകുുുികടരോപു്ുഉരരോഗി

ചു്ുകഴുകുക.
*ജകമുഖതു്ുസര്രശികുുാതിരികുുുക.
*ആളകുുുടുുങുുളഒെിവാകുുുക.
*നിരീകുുണതുുിലഇരികുുണകമനുുനിരരദുുശം

ലഭിചുുവരകുതയുമായിരാലികുുുക.
അടിയനുുരസാഹചരയുംരരിഗണിചു്ു,ചിലരുകട

കയങുുിലംുരൗരരോധംഇലുുായമുയംുജാപഗുതഇലുുാ
യമുയംുനിയപനുുുണങുുളമറികടകുുാനുളുുതവുരയംു
രരിഗണിചു്ു,നിയപനുുുണങുുളലംഘികുുുനുുവരകു്ു
തടവുശികുുയംുഉയരനുുരിെശികുുയംുനലകുനുു
രീതിയിലകോതുജനാരോഗയുനിയമംരരിഷക്രി
കുുുകയംുനടപുുിലവരുതുുുകയംുരവണം.
കോതുജനാരോഗയുതുുിനുഹാനികരമായരീതിയി

ലപരുതയുകുുമാരോരരോകുുമാരോപരുവരതുുികുുു
നുുഏകോരാളകുുുംഎതികരനിയമംകരശനമായി
നടപുുാകുുണം.
ആരാധനാലയങുുളംുഉതുുവങുുളംുകരരുനുുാ

ളുകളംുഉളകപുുകടനിയമതുുികുുുരരിധിയിലവ
രണം.
കുതയുമായവിവരങുുളനലകാതിരികുുുകരോമറ

ചുുുവയകുുുുകരോകചയുുുക,ഐകോരലഷനരോ
ലുളുുനിഷക്രഷകളലംഘികുുുകഎനുുിവയകുു്ുരി
െയംുതടവംുഉളകപുുകടശികുുകിടുുുനുുരീതിയിലു
ളുുനിയമംകാലഘടുുതുുികുുുഅനിവാരയുതയാണ.ു

അതിരത്്ികളിൽ
നിയനത്്്ണംശക്്ം

സവുനുുംരലഖകന
തിരുവനനുുപുരം:കകാവിഡു19ജവറസ്ഭീ
തികയതുടരുുനു്ുതമിഴനുാടംുകരണാടകവംു
അതിരതുുികളഅടചുുു.കളിയികുുാവിള,ആ
രയുങുുാവ,ുകുമളി,വാളയാര,മുതുുങുുതുടങുുി
യസംസുുാനകതുുപരുധാനകചകരുോസറുുു
കളികലലുുാംകരശനരരിരോധനയകുുുുരശ
ഷംഅതയുാവശയുസരവീസുകളമാപതുമാണു
അനുവദിചുുിരികുുുനുുത.ു
കരണാടകംഅതിരതുുിയിലരരിരോധ

നകരശനമാകുുിരോകടവയനാടുുിലുുനിനുുു
ളുുകകഎസആ്രുുടിസിയുകടഎലുുാദീരുുഘദു
രസരുുവീസുകളംുനിരുുതുുിവചുുിടുുുണു്ു.ക
രുുണാടകയുമായംുതമിഴനുാടുമായംുഅതി
രുുതുുിരങുുിടുനുുവയനാടുുിലുകടഅവശയുസ
രവീസുകളുുമാപതുമാണുകടതുുിവിടുനുുത.ു
കചകു്ുരോസുുുുുകളിലവാഹനങുുളരരിരോ
ധികുുുനുുഅധികുതരുുയാപതുകുുാകരരരമാ
വാധിതിരിചുുയയകുുുാനാണുപശുമികുുുനുുത.ു
അതയുാവശയുകാരയുങുുളുുകു്ുരോകുനുുവകര
കടതുുിവിടുനുുുണു്ു.
കാസരരോഡുഅതിജാപഗുതനിരരദശമു

ണുുായിരുനുുതിനാലതലപുുാടിവെിചുരുകുും
വാഹനങുുളമാപതുമാണുകടനുുുരോയത.ുഇ
നുുകലഉചുുരോകടകാസരരോഡ-ുമംഗലാപു
രംരാതയില31വകരകരണാടകംഗതാഗ
തംനിയപനുുുണവംുഏരകപുുടുതുുി.ചാമരാജു
നഗരജിലുുയിരലകുുുംതമിഴനുാടുുികലനീലഗി
രിജിലുുയിരലകുുുംബസുകകൊനുുുംഓടുനുുി
ലുു.അരങുുടുുുംഇരങുുടുുുംരോരകണുുവരയാ

പതുരവഗതുുിരലകുുാനവയനാടുജിലുുാകല
കറുുുരുുനിരുുരദശംനലുുകിയിരുനുുതിനാലകച
കരുോസുുുുുകളിലരാപതുിരോകടവാഹനങുുളു
കടനീണുുനിരയായിരുനുുു.ഇനു്ുജനതക
രുുഫയുുവിരോടുസംസുുാനസരുുകുുാരുുപുരുുണ
മായിസഹകരികുുുനുുതിനാലഗതാഗതതുുി
നുപുരണനിയപനുുുണംഏരുുകപുുടുതുുും.കക
എസആ്രുുടിസി,കൊചുുികമകപുടാഎനുുിവസ
രുുവീസ്നടതുുിലുു.
കുടകിരലകു്ുഒരുകാരണവശാലംുസഞുു

രികുുരുകതനു്ുജിലുുാകലകറുുുറുകടനിരുുരദശ
മുളുുതിനാലവയനാടുുികലബാവലുുി,രോ
ലുുകപുുടുുി,മുതുുങുുകചകു്ുരോസുുുുുകളുുഅട
യംു.കരണാടകയികലഗുണുുലുുരപുുടുുിരലകു്ു
കുഷിആവശയുങുുളുുകുുായിആയിരങുുളുുക
ടനുുുരോകുനുുതുമുതുുങുുകചകു്ുരോസുുുുി
ലുകടയാകണങുുിലംുഇനുുകലവളകരകുറചുുു
വാഹനങുുളാണുഅതിരതുുികടനുുുരോയ
ത.ുഇനുുകലഒരുദിവസരതുുകു്ുകുടിക
രുുണാടകയികലചാമരാജുനഗരുുജിലുുയിരലകു്ു
മുതുുങുുവെിവാഹനങുുളുുകടതുുിവിടണ
കമനു്ുവയനാടുകലകറുുുറുകടആവശയുകതുു
തുടരനുുാണുവാഹനങുുളഅതിരതുുികട
നുുത.ു
തമിഴുനാടുുിരലകു്ുകടനുുുരോകുനുുവയ

നാടുുികലരോലാടി,ചാളുരുുകചകു്ുരോസുുുുുക
ളിലംുഇനുുകലകനതുുനിയപനുുുണമായിരു
നുുു.തമിഴുനാടുുിരലകുുുളുുരകരളതുുികുുുപരു
രവശനകവാടമായവാളയാറിലംുഅതീവ
ജാപഗുതയംുരരിരോധനയുമാണുരണു്ുസം

സുുാനങുുളികലഉരദുോഗസുുരംുനടതുുുനുു
ത.ുകവളുുിയാഴചുരാപതുിതകനുുരാലകുുാടു
നിനുുുളുുഅനുുരുുസംസുുാനസരവീസുകളുു
കകഎസആ്രുുടിസിഅവസാനിപുുിചുുിരുനുുു.
കാരുുഷികആവശയുങുുളുുകുുുംആശുരപതുി
രകസുകളുുഅടകുുമുളുുഅടിയനുുരആവ
ശയുങുുളംുഉളുുവകരമാപതുമാണുഇരപുുളുുവാ
ളയാരുുവെികടതുുിവിടുനുുത.ു

ൈേക്്്വണ്്ിെൾത്ടരം്
അരതസമയംചീഫുകസപകുടുുറിമാരുുതമുുി

ലുളുുചരുുചുുയിലുുചരകുുുഗതാഗതംഒരുതര
തുുിലംുനിരുുതുുിവയരുകുുണുുതികലുുനു്ുതീരു
മാനിചുുതിനാലുുചരകുുുവണുുികളുുകചകു്ു
രോസുുുുുകളുുവെിസാധാരണരോകലകട
നുുുരോകുനുുുണു്ു.ഇടുകുുിയികലകുമളികച
കു്ുരോസുുുുിലംുഅതീവജാപഗുതയംുരരിരോ
ധനയംുതുടരുകയാണ.ുതമിഴുനാടുബസുക
ളഇരപുുളുുകചകു്ുരോസു്ുുുവകരമാപതുമാണു
സരവീസ്നടതുുുനുുത.ുകകഎസആ്രുുടിസി
രതിവുരോകലകുമളിവെിയുളുുസരവീസു
കളുുതുടരുനുുുണു്ു.ഇനു്ുതമിഴനുാടുബസുക
ളംുസരവീസ്നടതുുികലുുനുുാണുവിവരം.
കതരുുമലുുരരിരോധനയടകുുംനടതുുിയാ

ണുആളുകകളകചകു്ുരോസുുുുിലുകടകടതുുി
വിടുനുുത.ുമലകുുപുുാറ,ഗുഡലുുുരരാതയികല
കചകരുോസുുുുുകളിലംുകരശനരരിരോധന
നടതുുിയാണുതമിഴനുാടുുിരലകു്ുവാഹനങുു
ളകടതുുിവിടുനുുത.ു

ഇനു്ു
കകഎസആ്രടിസി-

കമകപുടാസരവീസുകളംു
നിലയകുുുും

സംഖയ്െള്മായിമല്്ിടാം
#ജനതാസ്രോക്

ഇനു്ുകുടംുബരതുാുകടാപുുംവീടുുിലിരികുുുനുുവരകുുായിരണു്ുസുരഡാകുമതുസരങുുള.
(ഉതുുരംനാകളപരുസിദുുകപുുടുതുുും)

കൊവിഡ്
രോഗബാധിതർ
2, 86, 607
ആകെമേണം
11, 889
സ്ഖംപര്ാരിച്്വർ
93, 586
മേണം
ചൈന 3255
ഇറ്്ലി 4032
ഇറാൻ 1566
സക്രയിൻ 1326
പര്ാൻസ് 450
യ്എസഎ് 276
യ്കെ 177
കനതർലൻഡസ്്136
ദ.കൊറിയ 102
ജർമനി 72
ജപ്്ാൻ 36
ഇന്്്യ 5

ഇന്്്ഗാര്്ഹിക
ശ്ചീകരണദിനം

1വീടിനുചുറുുുംരരിസരങുുളി
ലുമുളുുഅജജവരാെവുസത്ു

കുുളുു,ചാകു്ു,സഞുുിഎനുുിവയി
ലുുതരംതിരിചു്ുപരുരതുയകംസു
കുുികുുുക.മെകരയതുാലംുകവ
ളുുംകയറാതുുവിധതുുിലാണു
സുകുുിരകുുണുുത.ുവീടുുികലരാഴുവ
സത്ുകുുളുുവീടികുുുരലഭാഗങുു
ളിലായികുടുുിവചുുിടുുുകണുുങുുിലുുഇ
വതരംതിരിചുു്പുനരുരരോഗ
തുുിനായിമാറുുിവയകുുുുകയംുഉ
രരോഗമിലുുാതുുവപരുരതുയകംത
രംതിരിചുുുവയകുുുുകയംുരവണം.

2ഗാരുുഹികശുചീകരണദിന
തുുികുുുഭാഗമായിമുറികളുു,

ശുചിമുറികളുുവീടുുികലമറു്ുഇടങുു
ളുുകഴുകുുിതുടചു്ുപുരുുണമായംു
വുതുുിയായിസുകുുികുുണം.

3വീടികുുുരരിസരതു്ുകകണുു
തുുാവുനുുഅരകടകരമായ

വസത്ുകുുളുു(ടയുുബുജലറു്ു,എ
ലുു.ഇ.ഡിബളുുബ,ുഉരരോഗരശ
ഷമുളുുമരുനുുുകുപുുികളുു,മരു
നുുുകളുു)ഇവപുറരതുുകുുുകള
യാകതപരുരതുയകംസുകുുികുു
ണം.

4വീടുുികലജജവവസത്ുകുുളുു
സംസ്കരികുുുനുുതിനുക

രപുുസു്ുുുരിറു്ുഇലുുാതുുഎലുുാവീ
ടുകളിലംുകരപുുസു്ുുുരിറു്ുസജുു
മാകുുുകയംുജജവവസത്ുകുു
ളുുകുതയുമായിസംസ്കരികുുുക
യംുരവണം.

5രോഗപരുതിരോധനടരടിയു
കടഭാഗമായിവീടുുികലമുഴുവ

നുുഅംഗങുുളംുജകകഴുരകണുു
തികുുു(20കസകുുനഡുരോപു്ു
ഉരരോഗിചു്ു)രീതികുതയുമായി
രാലിരകുുണുുതാണ.ു

6വീടുുികലശുചീകരണപരുവ
രുുതുുനംതുടങുുുരപുുഴംുഅ

വസാനികുുുരപുുഴംുജകകഴു
കുുലുുരീതിഎലുുാവരംുസവുീകരി
കുുണം.

തിരുവനനുുപുരം:കൊവിഡു19
രോഗപരുതിരോധതുുികുുുഭാഗമാ
യിനിലവികലപരുതിസനുുിഅ
തിജീവികുുുനുുതിനുതരദുുശസവു
യംഭരണസുുാരനങുുളുു,ബഹു
ജനസംഘടനകളുുഎനുുിവയു
കടആഭിമുഖയുതുുിലുുഇനു്ുഗാ
രുുഹികശുചീകരണദിനമായി
ആചരികുുാനുുമുഖയുമപനുുുിരിണ
റായിവിജയനആഹവുാനംകച
യതു.ുഗാരുുഹികശുചീകരണപരു
തിരോധപരുവരുുതുുനതുുിലുുതാ
കെരറയുനുുകാരയുങുുളുുരാലി
കുുണം.



വികോഗം

പി.നാരായണിഅമുു
തലരശുുരി:ൈതിരുർപു
രലുോടുു് ൈാരകുുുനുുിടല
താടഴവീടുുിൽപരരതനാ
യെി.വി.കുഷണ്പണി
കുുരുടെഭാരയുപി.നാരാ
യണിഅമുു (90)അനുു
രിചുുു.മകുുള:െി.വി.നാ
രായണൻ (റിടുു. ടൈഎ
സഇ്ബി തലരശുുരി), ദി
രനശു ബാബു (രോവ),
പതുുിനി,വനജ,പുഷപ്,
ലത,രോഹനൻ(മരോ
രമ രലഖൈൻ തലരശുു
രി),പരരതനായെനദുുുൻ.
മരുമകുുള:ബി.ടൈ.തങുു
മണി (ൈാഞുുങുുാട)ു,
എം.പി. നപുവീണ (പാറ
നപും),പരരതയായവൽ
സലെീചുുർ.

ശിവതപുസാദു
െദുുനരുതുപുു്: മാമുടു
ൊമവിളപുതുുൻവീടുുി
ൽപരരതനായരോപി
നാഥകുുുറുപുുിടുുുയംു
ലളിതമുുയുടെയംു മൈ
ൻശിവനപുസാദു(മണി–
46) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരംനെതുുി.ഭാരയു:
മിനി.മകുുള:അശവുനി
നപുസാദ,ു അതുൽ നപു
സാദ.ു

അബുുുശരീഫു
മരചുുരി:പാലകുുുളംപ
രരതനായതറമുുൽുുമുഹ
മുുദു ഹാജിയുടെ മൈൻുു
അബുുുശരീഫു (48) അ
നുുരിചുുു. മാതാവ:ു ഫാ
തുുിമ.ഭാരയു:ഉമുുുസൽുുമ.
മകുുളുു:അബുുുളഹാദി,
അബുുുറഷാദ,ുഫാതുുിമാ
ലിബ,ഫാതുുിമലംഹ.

ചതദുുുിെ
ൈാപുുാട:ുമാടുുുമുുൽെനദുുുി
ൈ (71)അനുുരിചുുു. ഭർ
തുുാവ:ുെനദുുുൻ.മകുുള:
വനജ(ൈാപുുാട)ു,സജീവ
ൻ(ഓടടുുകനുഡവർൈാ
പുുാട)ു,നശുീജ(ടെരങുുടുുു
ൈാവ)ു.മരുമകുുള:രൈള
പുുൻ,നപുദീപൻ,സനുുുയ.

കുഞുുുയോൾ
ൊലകുുുെി: മുരിങുുുർ
അങുുാരതു്ുൈവീടുുിൽപരര
തനായ ഹരിദാസിടുുു
ഭാരയുകുഞുുുരോള(72)
അനുുരിചുുു.റിടുു.ടഹഡു
നഴസുായിരുനുുു. സം
സൈ്ാരം നെതുുി. മകുു
ള:നശുീജ,നശുീന.മരുമകുു
ള:ജിരനഷ,്പരരതനാ
യവിശവുനാഥൻ.

അചുുുരൻനായർ
ടപരിരുങുടുുുൈര: ൈിഴ
രകുുനെപുനുുാെതുു്അ
ചുുുതൻനായർ(87)അ
നുുരിചുുു.സംസൈ്ാരംന
െതുുി.ഭാരയു:ൈിെപുുറമുുി
ൽസുശീല.മകുുള:ഷീ
ല,െനദുുുരോഹൻ,ജയൻ,
ജയനശുീ.

ജനാർദുുനൻ
പഴുവിൽടവസുു്ുു:പരതി
വളപുുിൽ ജനാർദുുനൻ
(67) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരംനെതുുി.ഭാരയു:
തിലൈമണി.മകുുള:ജി
തി, ജിനിഷ. മരുമൈൻ:
ബിജീഷ.്

വതുു
കവപുുിൻുു:മുരുകുുുംപാ
െംരോപുരതുുിങുുൽുുവി
നൈുമടുുുഭാരയുവതുു(57)
അനുുരിചുുു. മകുുളുു: നീ
ത,ു നിമുുി. മരുമകുുളുു:
ബിജ,ുസരീഷ.്

സി.ടെ.രങുുപുുൻപിളുു
ഏലുർ:മഞുുുമുുൽഅ
നിൽ നിവാസിൽ സി.
ടൈ.തങുുപുുൻപിളുു(87)
അനുുരിചുുു. സിപിഐ
മുൻആലുവ മണുുലം
ൈമുുിറുുിയംഗമായിരുനുുു.
സംസൈ്ാരംനെതുുി.ഭാ
രയു:സുമതിയമുു.മകുുള:
കുഷണ്കുമാർ (കുസാ
റുു്),നശുീകുമാർ(ഫാകറുുു്),
അജിതുു് കുമാർ (ടൈ
എസഇ്ബിഏലുർ),അ
നിൽകുമാർ (സവുൈാരയു
സുുാപനം). മരുമകുുള:
ഇനുുു(അധയുാപിൈ),നപു
ജിത(പചുുായതുു്സർ
വുുീസ)്, വിജയകുമാരി
(അധയുാപിൈ), നീതു
(അധയുാപിൈ).

സി.ടെ.രംരാധരൻ
മാസുുുുർ

പറവുർ:എഴുതുുുൈാര
നംുഅധയുാപൈനംു നപു
ഭാഷൈനുമായിരുനുുരെ
ദുുമംഗലംൈവലയകുു്ുസ
മീപം "മഞജുുഷ'യിൽുു
സി.ടൈ.ഗംഗാധരൻമാ
സുുുുർ(84)അനുുരിചുുു.പ
റവുരിടല സാമുഹയു
സാംസൈ്ാരിൈ രംഗങുു
ളിൽവർഷങുുരോളംതി
ളങുുിയവയുകുുിതവുമായി
രുനുുു. 1936 രെദുുമംഗ
ലം െകുുാലപറമുുതുു്
ടോചുുുണുുിനാരായണി
ദമുുതിൈളുടെമൈനായി
ജനനം. രെദുുമംഗലം
കൈതുുറിസംഘംഎചു്ു
47ൽുുകുുർുുകുുായിഔരദുോ
ഗിൈ ജീവിരം ആരംഭി
ചുുു. പളുുുരുതുുി എ
സഡ്ിപികവ കഹസൈ്
കുള,െിറുുാറുുുൈരപുതി
യൈാവു ഗവണുുടമുു്ു
കഹസൈ്കുള, പറവുർുു
ഗവ.രോയൈുസ്കഹസൈ്
കുള, മുതുുകുനുും എ
സഎ്ൻുുഎം ബിഎഡു
രോടളജുഎനുുിവിെങുു
ളിൽ അധയുാപൈനായി
രുനുുു. സമുുുർുുണ സാ
കുുരതായജുുതുുിൽുു
മുഴുവൻുുസമയ നപുവ
ർുുതുുൈനായിരുനുു ഗം
ഗാധരൻമാസുുുുർപിനുുീടു
സാകുുരതമിഷടുുുഎ
റണാകുളംജിലുുഅസി
സുുുുുു്ു ടനുോജകറുുു് ഓഫീ
സറായിരസവനംഅനു
ഷഠ്ിചുുിരുനുുു.പുരോഗമ
ന ൈലാസാഹിതയു സം
ഘംരമഖല നപുസിഡുു്ു,
രൈരളഗവ.െീരചുുഴസു്അ
രൊസിരയഷൻ ഉപജി
ലുു കവസ് നപുസിഡുു്ു,
ടെറായി സരോദരൻ
അയുുപുുൻ സമ്ാരൈ ൈ
മുുിറുുിഅംഗം,ൈരിമുുാെം
ഡിഡിസഭസക്ുളമാ
ടനജർ,ലീഗൽഎയഡുു
ആൻഡുഅകഡുവസറി
രോർഡുടമമുുർഎനുുീ
ചുമതലൈള വഹിചുുിടുുു
ടുു്.സരോദരൻുുഅയുു
പുുൻുു,രോപലപു,ുരോ.
പി.ആർുു. ശാസന്തുി, എ
ൻുു.ശിവൻുുപിളുുഎനുുി
വരുടെജീവെരിനതും,ഓ
ർമുുയുടെ നെപുുാത എ
നുുആതുുൈഥ,നിരവധി
രലഖനങുുളുു എനുുിവ
സാഹിതയു രോൈതുു്
സി.ടൈ.ഗംഗാധരൻുുമാ
സുുുുറുടെ സംഭാവനയാ
ണ.ു സംസൈ്ാരം നെ
തുുി.ഭാരയു:കസന(റിടുു
അഡമുിനിസൈ്രനുെറുുീവുഅ
സിസുുുുുു്ു, ആരോഗയുവ
കുപുു്). മകുുളുു: സമ്ിത,
ഹരിത.മരുമകുുളുു:നപുസ
നുുൻുു,ൈലയുാണകുഷണ്
ൻുു.

ആർ.രാമചതദുുുൻ
എംഎൽഎയുടെമാരാവു
പി.ഈശവുരിഅമുു

ൈരുനാഗപുുളുുി: സിപി
ഐസംസുുാനൈൗണ
സിൽഅംഗവംുൈരുനാ
ഗപുുളുുി എംഎൽഎയു
മായആർ.രാമെനദുുുടുുു
മാതാവു പി. ഈശവുരി
അമുു(91)അനുുരിചുുു.ഭ
ർതുുാവ:ു ൈരലുുലിഭാഗം
ൈളതുുിൽവീടുുിൽപരര
തനായടൈ.രാഘവൻഉ
ണുുിതുുാൻ. മകുുള: നശുീ
രദവിഅമുു(റിടുു.സുനപു
ടു്ു,ടൈഎസഇ്ബി),ആ
ർ.രാമെനദുുുൻഎംഎൽ
എ,ഇ.രുകമുിണിഅമുു,
ഇ. രാജലകുു്മി, ആർ.
നപുസനുു കുമാർ (ഗള
ഫൈു),ഇ.ഷീലാരദവി,ഇ.
മായാരദവി.മരുമകുുള:
എൻ.ശിവശങുുരപിളുു
(എകൈുസ് മിലിടുുറി),സി.
പി. നപുിയദർശിനി (റിടുു.
എസിരദവസവുംരോർ
ഡ)ു,പരരതനായടൈ.ര
വീനദുുുൻപിളുു(റിടുു.മുനി
സിപുുൽരോർടു്ുഎംരലുു
യ)ു,പി. രൊമൻപിളുു
(റിടുു.ടറയൈുൽരവ),എസ.്
ധനലകുു്മി,ടജ.രോഹ
നൻപിളുു, രാജീവുജി. 
പിളുു(ഗളഫ)ു.

ഭുവനോസ്
ടപരിരുങുടുുുൈര: ൈിഴ
കുുുംമുറികതവളപുുിൽ
ഭുവനദാസ് (79)അനുു
രിചുുു. സംസൈ്ാരം നെ
തുുി.ഭാരയു:സൗഭാഗയുവ
തി.മകുുള:ലയ,നിസ.മ
രുമകുുള:സുനിൽകുമാ
ർ,കസഗാള.

ആയിശഹജുുുമുു
മമുുുറം:മുകുുമുുൽതാമ
സികുുുനുുെപുുങുുൻമു
ഹമുുദുകുടുുിഎനുുബാ
പുുുവിടുുു ഭാരയു കുതി
രോെതുു്ആയിശഹജു
മുു(65)അനുുരിചുുു.മകുു
ള:സഫിയ,അശറുഫ,ുമ
ജീദ,ു അലി. മരുമകുുള:
അബുബകുുർ പെികുു
ൽ,താഹിറ,കഖറുനുുി
സ,ഹബിബ,ജമീല.

ആമിനഹജുുുമുു
തിരുരങുുാെി: മുനുുിയു
ർ പാറാകുുാവു പരരത
നായൈളുുികുുൽബിരാ
ൻഹാജിയുടെഭാരയുൈാ
ടോെി ആമിന ഹജുുു
മുുഅനുുരിചുുു. മകുുള:
ഹമീദ,ുകുഞുുാലൻ,സ
ലാം,മുസത്ഫ,സുകല
ഖ.മരുമകുുള:യുസുഫു
ടെമുുാടു ഉമുുുസൽമ,
ആയിശുമുു, ൈദിജ, റം
ല.

ബാലകു്ഷണൻ
മുലുുരശുുരി:പറമുുൻതളി
കുർകുുപുുറമുുിൽബാല
കുഷണ്ൻ(72)അനുുരി
ചുുു.സിപിഐഎംമാനി
ന നബുാചുു്അംഗമായി
രുനുുു.സംസൈ്ാരംനെ
തുുി.ഭാരയു:വിമല.മകുു
ള:ജീജ,ജിഷ,വിബിൻ.
മരുമകുുള:നപുവീണ,ഷി
ജി,ൈവിത.

രാധാകുഷണ്ൻ
ൊലകുുുെി: നശുീധരമംഗ
ലം നശുീകുഷണ്രകുുനതു
തുുിനുസമീപംൈലുുുവി
ളാൈം(ദവുാരൈ)രാധാകു
ഷണ്ൻ(76)അനുുരിചുുു.
സംസൈ്ാരംനാടളഉചുു
യകുു്ു12നുനഗരസഭനൈുി
മിരറുുറിയതുുിൽ. ഭാരയു:
ടെറുുാരികുുൽ പുളികുു
ൽതങുുമണി.മകുുള:നപു
ശാനുു്, നപുരോഭ,ു നപുസീ
ന.മരുമൈൻ:ഹരി.

സുബബേ
ടോടുങുുലുുുർ: ശാനുുി
പുരംആലസർവുുീസ്സ
ഹൈരണബാങുുിനുപുറ
കുവശംതാമസികുുുനുു
പരരതനായ മാെതുുിങുു
ൽവീടുുിൽശംസുദുുീടുുു
ഭാരയുസുകബദ(60)അ
നുുരിചുുു.ൈ മകുുള:സബു
റ,ഷാകുുിർ(മസൈ്റു്ു),സ
ബീർ. മരുമകുുള: ഹനീ
ഫ(സൗദി),ഹഫസു,ജം
ഷീന.

പാൽയോസ്
ടവളുുറെ:അമുുുരിപു
തുപുുളുുികഷൻഭവനി
ൽപാൽരോസ്(61)അ
നുുരിചുുു. ഭാരയു: ൈലാഭാ
യി.മകുുള:റവ.കഷൻ
രോൻ, ടറജിൻരോൻ,
ബിപിൻ.മരുമകുുള:രഷ
ർളി,ഏചുുൽ,ശുഭ,ലി
ജിയ.

ഹരിഹരൻ
പനങുുാട:ുകുറുുിനാടുു്ഹ
രിഹരൻ (77) അനുുരി
ചുുു.സംസൈ്ാരംനെതുുി.
ഭാരയു:മണി.മകുുള:ഷീ
ബ,ഷീജ.മരുമകുുള: നപു
ദീപ,ുരവണ.ു

രവി
രോടുു:ടപരിയചുുിറവഴി
യിൽകൈതവളപുുിൽര
വി(കുഞുുാപുുു–70)അ
നുുരിചുുു.സംസൈ്ാരംന
െതുുി. ഭാരയു: വിലാസി
നി. മകുുള: രജീഷ,് രജ
നി,രരമശൻ.മരുമകുുള:
െിഞുുു,തമുുി,നീന.ു

ഹസുുൻകുഞു്ു
രോതമംഗലം:അെിവാടു
ടനടംുപറമുുിൽ (കു
ചുുാടുു്) ഹസുുൻകുഞുു്
(60)അനുുരിചുുു.ൈബറെ
കുുംനെതുുി.ഭാരയു:സു
ഹറ,മെിയുർൈലുുിയാപു
റതുു് കുടംുബാംഗം. മ
കുുള: മുഹമുുതു ഷാൻ,
അലിമുതു്ു.മരുമകുുള:
അൻസിയ,മുകസുിന. യവലായുധൻപിളുു

ടവളുുറെ:മചുുവിളാൈം
ടെറിയപുനുുകുുാവു കു
ഷണ്വിലാസതുുിൽരവ
ലായുധൻപിളുു (108)
അനുുരിചുുു. ഭാരയു:പരര
തയായരതനുമുു.മകുുള:
കുഷണ്മുു, രാമെനദുുുൻ
നായർ, പരരതരായ ശ
ശിധരൻനായർ,ശിവൻ
കുടുുിനായർ.മരുമകുുള:
ടൈ.എൻ. സദാശിവൻ
നായർ,ശയുാമളയമുു,ശ
കുനുുളാരദവി, സുധാമ
ണിയമുു.

സുനി
ടവളുുറെ:മചുുവിളാൈം
പനവിളാൈം എസ് എ
സ്ഭവനിൽഅനിയുടെ
ഭാരയുസുനി(37)അനുു
രിചുുു.

തശുീധരൻനായർ
കുതുുാടുുുകുളം: ൈിഴ
ടോമു്ുപെിതുുിരപുുിളുുി
ൽനശുീധരൻനായർ(87)
അനുുരിചുുു.സംസൈ്ാരം
ഇനു്ുരാവിടല11നുവീടുുു
വളപുുിൽ. മകുുള:സജി
രോൻ, വൽസ, തങുുമ
ണി. മരുമകുുള: ലിജി,
പി.എസ.്ൈരുണാൈരൻ
നായർ(പാലകുുുഴ),രാ
ധാകുഷണ്ൻനായർ,
(കുതുുാടുുുകുളം).

എസ.്ഭാനുമരിയമുു
െിരടുുരുകുണം: പാലമു
കു്ുപുളിമുടുുിൽപുതുുൻ
വീടുുിൽപരരതനായറിടുു.
അധയുാപൈൻഎൻ.കു
ഷണ്പിളുുയുടെ ഭാരയു
എസ.് ഭാനുമതിയമുു
(80) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരംനെതുുി.മകുുള:
ബി.ടൈ.ഗീതാമണി,ബി.
ടൈ. അനിത, ബി.ടൈ.
സുനിത,ബി.ടൈ.നപുീത,
ബി.ടൈ.ൈവിത,പരരത
നായടൈ.ആർ.അനിൽ
കുമാർ(എചുു്സി,എആ
ർൈയുാംപുടോലുും).

പി.പി.യജകുുബു
രോതമംഗലം: കുതുുു
കുഴിപനിചുുികുുുെിപി.
പി. രജകുുബ(ുയാരുകു
ബ-ു83) അനുുരിചുുു.
സംസൈ്ാരംനാടള രാ
വിടല 10.30നു വീടുുിൽ
ആരംഭിചുു് തുെർനുു്
രോതമംഗലംമർതുുമ
റിയം വലിയ പളുുിയി
ൽ. ഭാരയു: പരരതയായ
സുസൻ,അെിമാലിൈ
തുുിപുുാറൈലുുിടംുബിൽ
കുടംുബാംഗം. മകുുള:
പൗരോസ,് മജ,ുസുര
ജ.ുമരുമകുുള:റീന,അ
മുദ.

ടെ.കുമാരപിളുു
ടവളുുറെ: അരുമന മ
ഞുുാലംുമുടുകൈതൈം
പുതുകുുുളങുുര വീടുുിൽ
ടനടുു ടസുു്ു രൊമസ്
സക്ുളറിടുു.അധയുാപൈ
ൻ ടൈ. കുമാരപിളുു
(73) അനുുരിചുുു. ഭാരയു:
സാവിനതുിയമുു.മകുുള:ര
രമശകുുമാർ (ടൈെിഡി
സി),നശുീരശമുി(അധയുാ
പിൈ ടസുു്ു രൊമസ്
സക്ുളടനടുു).മരുമകുു
ള:എൻ.എസ.്ദീപ(രസുുുു
റുു് രോ-ഓപുുരററുുീവുയു
ണിയൻതിരുവനനുുപു
രം),ഡി.അനിൽകുമാർ
(ഗവ.രോളിടെകുു്നികുു
ൽടനയുുാറുുിൻൈര).

ഫിയോമിന
പനങുുാട:ു പരരതനായ
പീെിരയകുുൽരോസഫി
ടുുു ഭാരയു ഫിരോമിന
(83) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരം നെതുുി. മകുു
ള: രോണസണ, സ
രോമി,സാബ.ുമരുമകുു
ള: ലിസി, രോർജ,ു ടജ
യസുി.

രാമചതദുുുൻനായർ
ടോടുുരകുുര: വലുും വെ
രകുുകുുരവീടുുിൽ രാമെ
നദുുുൻ നായർ (മദുുിരൻ
പിളുു–74) അനുുരിചുുു.
സംസൈ്ാരംനെതുുി.ഭാ
രയു:വിജയമുു.മകുുള:മി
നി,സിനി.മരുമൈൻ:ര
തീഷബ്ാബ.ു

എം.യോശി
ടനലുുികുുുനുും:തുെനുുല
പറങുുിമാംവിളപുതുുൻ
വീടുുിൽഎം.രോശി(83)
അനുുരിചുുു.സംസൈ്ാരം
നെതുുി. ഭാരയു: പരരത
യായമറിയാമുു.മകുുള:
ടറജി,ലിസി.മരുമകുുള:
മിനി,രോനചുുൻ.

ആർ.സരയുയേവി
ടോലുും: മുടുുയകുുുൽ
തുമുുറകുനുുുംപുറതുു്
വീടുുിൽആർ.സതയുരദവി
(84) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരംനെതുുി.

ലിലുുി
പറവുർ: തുരുതുുി പുുു
റംഓണതുുംൈാടുൈിരി
യാൻപരരതനായ ടെ
റിയാടുുു ഭാരയു ലിലുുി
(84) അനുുരിചുുു. സം
സൈ്ാരം നാടള രാവി
ടല 10.30നു തുരുതുുി
പുുുറം ടസുു്ു ലുയിസ്
രദവാലയതുുിൽ. മകുു
ള: രോർജ,ു സീത,ബീ
ന,സിസുുുുർമരിയടതരര
സ.മരുമകുുള:രോസ്
ൈളതുുിൽ,വർഗുുീസ്െ
കുുാലകുുൽ,രോളിവാഴ
കുുുടുുതുുിൽ.

പങുുജാകുുിയമുു
പാറശാല: ഉദിയൻകുള
ങുുരമരയുാപുരംലകുു്മി
വിലാസതുുിൽ പങുുജാ
കുുിയമുു (89) അനുുരി
ചുുു. മൈൻ: മണിൈണഠു
ൻ (ടസനൈുടുുറിഅരഭദാ
ദുുാനശുമംആറയുുുർ).മരു
മൈള:അജിത.
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ടൊഴില്റപ്്്പണിക്്ിടെ
ക്ഴഞ്്്വീണ്മരിച്്്
കവപുുിൻുു: എെവന
കുുാടുപചുുായതുുിൽുു
പഴങുുാടു പെിഞുുാറു
ഭാഗതുു്ടൊഴിലുറപുു്

രോലികുുിടെയുവതി
കുഴഞുുുവീണു മരി
ചുുു. ൈയപുപറമുുിൽുു
രാജീവിടുുുഭാരയുലത

(42)ആണുമരിചുുത.ുഉ
െടന ആശുപനതുിയി
ൽുുഎതുുിടചുുങുുിലംുമ
രികുുുൈയായിരുനുുു.

മകുുളുു:അഖിൽുു,രാ
ഹുൽുു.

അപകടത്്ിൽപര്കക്്റ്്്ചികിത്്യിലായിര്ന്്
വിദയ്ാർഥിമരിച്്്
ടപരുമുുാവുർുു: െിപുുർുു
രോറികബകുുുമായി
ഇെിചുു്െിൈിതുുയിലാ
യിരുനുു വിദയുാർുുഥി മ
രിചുുു.രോഞുുാരശുുരി
എംഎചു്ുൈവലസവുരദ
ശിപുതുുൻുുപുരജമാ
ലിടുുു മൈൻുു അബി

ൻുുഷാദു ൈആണു മരിചുു
ത.ു സംസൈ്ൈാരം നെ
തുുി.
ൈഴിഞുുമാസം25നു

പടുുിമറുുംരോലരചുുരി
റുടുുിലുടുുായഅപൈെ
തുുിൽുു ഗുരുതരാവ
സുുയിൽുുഎറണാകു

ളം ടമഡികുുൽുു നെുസുു്ുു
ആശുപനതുിയിൽുു െി
ൈിതുുയിൽുുൈഴിയരവ
ൈഴിഞുുരാനതുിയാണു
മരിചുുത.ു
രോലരചുുരിടസു്ുു

പീരറുുഴൈുസ് രോടളജി
ടലമുനുുാംവർുുഷബി

എ എകുുരോമികൈു
സ് വിദയുാർുുഥിയായി
രുനുുു.മാതാവ:ുജമീ
ല.സരോദരൻുു:അ
ജീഷ.്

നിയനത്്്ണംവിട്്പൈക്്്കോസ്്്്ിലിെിച്്്
മത്്്യടൊഴിലാളിമരിച്്്
പാറശാല: നിയനനുുു
ണം വിടുു കബകുു്
കവദയുുത രോസുുുുിലി
െിചുു്മതുുുയടുതുഴിലാ
ളിയായകബകുു്യാ
നതുിൈൻമരിചുുു.ടോ
ഴിയുർപളുുിവിളാൈം
വീടുുിൽബിജു(40)ആ
ണുമരിചുുത.ു

ടവളുുിയാഴെുഉചുു
യകുുു് 2.30നു തളചുുാ
ൻവിളയിൽ വചുുായി
രുനുുു അപൈെം.
കബകുുിൽ യാനതു
ടെയുുരവ നിയനനുുു
ണംവിടുുബിജുവിടുുു
കബകുു്സമീപടുതു
രോസുുുുിലിെികുുുൈയാ

യിരുനുുു.
ഗുരുതരമായിപരു

രകുുറുുബിജുവിടനഉെ
ൻ തടനുു പാറശാല
ഗവ. താലുകുുാശുപ
നതുിയിടലതുുിടചുുങുുി
ലംു മരികുുുൈയായി
രുനുുു.ഭാരയു:നപുീതി.മ
കുുള:അമുുു,അപുുു.

സംഭവതുുിൽ പാറ
ശാലടോലീസ് രൈ
ടസടുതുുു.

ടെറസിൽനിന്്്വീണ്
നിർമാണടൊഴിലാളിമരിച്്്
വെകുുാരചുുരി: വീെി
ടുുുനിർമാണനപുവർ
തുുനങുുളകുുിടെടെറ
സിടുുു മുൈളിൽ നി
നുുുംവീണനിർമാണ
ടൊഴിലാളിയായ യു
വാവു മരിചുുു.  വാഴ

രുകുടുവളവിൽമനുുി
യിൽ കുഞുുുമുഹമുു
ദിടുുുമൈൻസുകല
മാനാണു(31)മരിചുുത.ു
ഇനുുടലരാവിടലഎ
ങുുകുുാടു ടറയൈുൽടവ
രഗറുുിനുസമീപതുു്നി

ർമാണംനെകുുുനുുവീ
ടുുിൽവചുുായിരുനുുുഅ
പൈെം. ടമഡികുുൽ
രോടളജുആശുപതി
യിൽ നപുരവശിപുുിടചുു
ങുുിലംു മരികുുുൈ.യാ
യിരുനുുു.വെകുുാരചുു

രിടോലീസ്രമൽന
െപെിസവുീൈരിചുുു.ഭാ
രയു: സജനു. മകുുള:
ഷിഫാസ,് ഷിനാസ,്
സനഫാതുുിമ.

വിമാനതുുാവളതുുിൽ
ജാതരുരയോടെടമഡികുുൽസംഘം
തിരുവനനുുപുരം: തിരുവന
നുുപുരംഅനുുാരാനടുുുവിമാന
തുുാവളതുുിൽ ടോരോണ
സന്ൈുീനിങുുിനായി35അംഗ
ടമഡികുുൽസംഘം.രോകറുുു
ർമാരംു പാരാടമഡികുുൽ
സുുുുാഫംു മുനുുു ഷിഫറുുുുൈളി
ലായി24മണികുുുറംുയാനതു
കുുാടരനിരീകുുികുുുനുുു.അ
നുുാരാനടുുു വിമാനതുുാവള
തുുിൽ എതുുുനുു മുഴുവൻ
യാനതുകുുാടരയംു സന്ൈുീനി
ങുുിനുരശഷംമാനതുമാണുഎ
യർരോർടുുിനു പുറതുു് എ
തുുികുുുനുുത.ുഇനുുടലരാവി
ടലഎടുുുവടര11വിമാനങുു
ളിലായി 1401 അനുുാരാനടുുു
യാനതുകുുാരാണുവിമാനതുുാ
വളതുുിടലതുുിയത.ു

ഇതിൽ രോഗലകുുണമു
ളുു18രപടരഐടൊരലഷ
നിലാകുുി.ആറു രപടരസം
സുുാനസർകുുാരിടുുുസരമ
തിയിരലകുുുംമാറുുി.1377യാ
നതുകുുാടരവീടുൈളിൽൈരുത
ൽ നിരീകുുണതുുിനായംു

അയചുുു.യാനതുകുുാടരമുഴുവ
ൻവിശദമായപരിരോധനന
യകുുുു രശഷമാണു വീടുൈളി
രലകുുു പറഞുുയകുുുനുുത.ു
നിരീകുുണൈാലയളവിൽനശു
ദുുിരകുുടുുൈാരയുങുുടളകുുുറി
ചുു് കുുാസംു ടമഡികുുൽ സം
ഘംനൽകുനുുുടു്ു.
ഇതുമായിബനുുടപുുടുുകു

ടുതൽവിവരങുുളഅെങുുിയ
ലഘുരലഖയംു യാനതുകുുാർ
കുുായിനൽകുനുുു.വീടുൈളി
ൽൈരുതൽനിരീകുുണതുുി
ൽൈഴിയുടമനുുസമുുതപനതും
ഒപുുിടുുു വാങുുുൈയംു ടെയുുു
നുുു. ടോതുഗതാഗതം ഉപ
രോഗികുുരുടതനുു ൈർശന
നിർരദുുശരുതുടുകുെിയാണു
ഇവടരവീടുുിരലകുു്അയകുുു
നുുത.ു
വിമാനതുുാവളതുുിൽനെ

കുുുനുുസൈ്നൈുീനിങുുിൽരോഗ
ലകുുണം നപുൈെമായവടര
ആംബുലൻസ്സംവിധാനം
ഉപരോഗിചുുാണുടമഡികുുൽ
രോടളജിരലകുുും ജനറലാ

ശുപനതുിയിരലകുുും മാറുുുനുു
ത.ുഇതിനായിരടു്ുആംബുല
ൻസ്ഇവിടെസജുുമാകുുിയി
ടുുുടുു്. വീടുൈളിൽ ൈരുതൽ
നിരീകുുണതുുിൽൈഴിയാൻ
സാധികുുാതുുവർകുുുളുു നപു
രതുയൈനിരീകുുണ രൈനദുുുമാ
യസരമതിയിരലകുുുംയാനതു
കുുാടരഅയകുുുനുുുടുു്.സം
സുുാന സർകുുാരംു എയർ
രോർടുു് അരോറിറുുി ഒഫു ഇ
നുുുയയംുരെർനുുാണുഇവിടെ
ടോരോണ സന്ൈുീനിങുുുമാ
യിബനുുടപുുടുുമുഴുവൻനപുവ
ർതുുങുുളംു നിയനനുുുികുുുനുു
ത.ുഎയർരോർടുുുമായിരെർ
നുുു നപുവർതുുികുുുനുു ൊ
കസുികനുഡവർമാർകുു്രോ
ധവതൈുരണകുുാസുൈളംുന
െകുുുനുുു.

എയർരോർടുു് പുർണമാ
യംു അണുവിമുകുുമാകുുൻ
ടസൻനെുൽടവയർഹൗസിങു
രോർ പുുരറഷടുുു രസവന
വംു നപുരോജനടപുുടുതുുു
നുുു.

അബിൻഷാദ്

ൈര

സ്ലൈമാൻ

ബിജ്

സപല്്കോഭക്്്യവസത്്ക്്ൾ
സംഭരിച്്ിട്്്ണ്്്

തിരുവനനുുപുരം:സപുുകൈരോയുടെവിതരണ
രൈനദുുുങുുളിൽഭകുുുയവസത്ുകുുളആവശയുാനു
സരണംസംഭരിചുുിടുുുടടുുനുുുംടോവിഡു19മാ
യിബനുുടപുുടുു്ആരോഗയുവകുപുു്നിഷൈ്ർഷി
ചുുിടുുുളുുശുെിതവുമാർഗനിർരദുുശങുുള പാലിചുു്
തിരകു്ുഒഴിവാകുുിഭകുുുയവസത്ുകുുളവാങുുണ
ടമനുുുംസിഎംഡിപി.എം.അലിഅസഗ്ർപാ
ഷ.ജനതാൈർഫയുുജനജാനഗുതാദിനമായിആ

െരികുുുനുുതിനാൽഇനുുുവിതരണരൈനദുുുങുുള
നപുവർതുുികുുുനുുതലുു.വരംുദിവസങുുളിൽസർ
കുുാർനിർരദുുശികുുുനുുസമയനൈുമംപാലിചുു്വി
തരണരൈനദുുുങുുള നപുവർതുുികുുുടമനുുുംസി
എംഡിഅറിയിചുുു.ഭകുുുയവസത്ുകുുളഎലുുവർ
കുുുംകുതയുമായിലഭികുുുനുുവിധതുുിലാണുഎ
ലുുാവിതരണരൈനദുുുങുുളിലംുനൈുമീൈരിചുുിടുുുളുു
താടണനുുുംഅരദുുഹം.

കരുതൽ...
കോട്്യംറെയ്ൽകേകറ്്്്ഷനിലം്റെഎസആ്ർടിസിബസ്റ്്്്ാൻഡിലം്എത്്ിയയാതര്ക്്ാറെ
ആകോഗയ്േക്പ്്ിറ്്്കനത്രവ്ത്്ിൽറോകോണറെൽപ്്്ഡസക്്്ിൽഇൻതര്ാറെഡ്റരർമൽ
സത്െ്ീനിങ്നടത്്്ന്്്.

കോകട്:്സ്കെഷ്മാമ്്്ട്

ആശുപതരുിയിൽ
സാകുുുയപതരുംനിർബനുും
തിരുവനനുുപുരം:രോഗലകുു
ണമുളുുവരുടെ കൈൈളിൽ
സീൽ ടെയുുാൻ ഉരദുുശികുുു
നുുിടലുുനു്ുമുഖയുമനനുുുിപിണറാ
യിവിജയൻ.പൈരംആശുപ
നതുിയിടലതുുുനുുവർഅവിടെ
നിനുു് നൽകുനുു സാകുുുയപ
നതുംഒപുുിെണം.ഇടലുുങുുിൽുുൈ
ടുതുു നെപെി സവുീൈരികുുും.
രോഗംസാമുഹയുവയുാപനതുുി
രലടകുുതുുിയിടുുിലുു. ജാനഗുത
തുെരണടമനുുുംമുഖയുമനനുുുി.

മരലഷയുയിടല രോലാലം
പുരിൽുു കുടുങുുിയ 250ഓളം
വിദയുാർുുഥിൈടള തിരിടചുുതുുി
കുുാൻുുവിരദശമനനുുുിരോടുഅ
ഭയുർുുഥിചുുു.ബാങുുിൽുുആളുുകുുുടുും
ഒഴിവാകുുാൻുുഎെിഎമുുിൽുുപ
ണമുടടുുനു്ുഉറപുുുവരുതുുണ
ടമനു്ുബാങുുുൈരളാടുഅഭയുർുുഥി
ചുുിടുുുടു്ു.െിൈിതുുയിലുളുുവരു
ടെരോഗസുുിതിതുപതുിൈരമാ
ടണനുുും മുഖയുമനനുുുി പനതുസ
രമുുളനതുുിൽുുവിശദീൈരിചുുു.

ആളുുകുുുടുും ഒഴിവാകുുണ
ടമനുു നിർുുരദുുശം മതരനതാ
കുുളുുഒരുമെിയുമിലുുാടതസവുീ

ൈരിചുുുടവനുുുംമുഖയുമനനുുുിപ
റഞുുു. മാർുുചുു് 31വടരഊടുു്
രനർുുചുു, ധയുാനം, ൈണുുടവ
ൻുുഷൻുുഎനുുീമുഴുവൻുുഒതുുു
രെരൽുുആരോഷങുുളംുഒഴി
വാകുുണടമനുു് എറണാകു
ളം-അങുുമാലിരമജർുുആർുുചുു്
ബിഷപു്ുഅറിയിചുുു.അരതസ
മയം, സർുുകുുാർുു നിയനനുുുണ
ങുുളുുകുു്യാടതാരുവിലയംു
നൽുുൈാതുുവരംുസമുഹതുുി
ലുടടുുനുുുംെിലആരാധനാ
ലയങുുളിൽുുആയിരകുുണകുുി
നുആളുൈളുുഎതുുിരചുുർുുനുുു
ടവനുുുംഅതുുരംസംഭവങുു
ളുുആവർുുതുുികുുരുടതനുു്വീ
ണുുുംഅഭയുർുുഥികുുുൈയാടണ
നുുുംമുഖയുമനനുുുിപറഞുുു.വീ
ടുുിൽുുകുടുതൽുുഅംഗങുുളുളുു
വർുുവീടുുിരലകു്ുരോൈാടതനപു
രതുയൈരൈനദുുുതുുിൽുുജീവികുുു
ൈ.രോഗനിർുുണയസംവിധാ
നംവിപുലമാകുുും.ദീർുുഘദുര
യാനതുൈളുു ഒഴിവാകുുാൻുു എ
ലുുാവരംുനശുമികുുണം.രടു്ുജി
ലുുൈളവടരയുളുുയാനതുൈള
ആവാടമനുുുംമുഖയുമനനുുുി.
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ൈാെൈ്യതാെിഷ്്ം
സാരസുയതാമുതരസായനം

ഓരമുശുകുുിവരദുുിപുുികുുുനുുു
കുടുുികളികെപഠനവവകലുുുയ
ങുുളമാറുനുുു.

പുപായതുുിനു അനുസരിചുു്
തെിയിലും തുകുുതുുിലും
വുയതുയാസം വരുതുുി ശരീരം
അഴകുളുുതാകുുിമാറുുുനുുു.
എസ.്എൻ ആയര്വേദ
ഔഷധശാല ഉലപ്ന്്ം
Ph- 6282228687

CLASSIFIEDS
FOR SALE

രഗ്ാവനറ്്്സ്്ാബക്ൾ
Sqft65രപ്യക്്്്
മകരളത്്ിൽ

എൈിടെയം്എത്്ിച്്്
ടൊടക്്്്ന്്്.

9562355991,
8553187507

ബിൽെിങ്
ഡമറ്്ീരിയൽസ്

ഈപേജിൽ
േെൈ്യം

രെയ്്ാൻ
രന്്ര്പ്ട്ക.
9387590005
8589003187
9020531400
9048854547

KR-440th 21/03/2020

KJ 349819
(THRISSUR)

KA 349819 KB 349819 KC 349819 KD 349819 KE 349819 KF 349819
KG 349819 KH 349819 KK 349819 KL 349819 KM 349819

KD 230617 (IDUKKI)

KA 535167 KB 627054 KC 252294  KD 633613
(PUNALUR) (ERNAKULAM) (WAYANADU) (KANNUR)

KE 309168 KF 444106

KJ 288377 KK 447619
(THAMARASSERY) (THIRUVANANTHAPURAM (ERNAKULAM) (ADIMALY)

KG 568450 KH 850928

(THAMARASSERY) (VAIKKOM)

0210 1715 2293 2332 3376 3701 4289 4922 5516 5984
6204 6579 7451 7913 7954 8301 8581 9749

0889 1009 1800 3904 4343 4463 5930 6950 8310 9601

4079 6094 6227 6813 6938 7312 7940 8397 8515 8924
8944 9059 9229 9952 

0029 0098 0656 0857 0937 1085 1129 1194 1256 1278
1392 1480 1532 1634 1793 1949 2260 2338 2566 2582
2709 2818 2956 3021 3127 3217 3330 3569 3588 3990
4003 4475 4484 4644 4746 5009 5192 5261 5274 5512
5549 5830 5955 6092 6481 6677 6848 6930 7105 7117
7209 7220 7536 7549 7557 7776 7831 8165 8324 8370
8387 8468 8517 8544 8845 8938 9119 9234 9300 9326
9383 9590 

0046 0212 0232 0325 0335 0358 0416 0419 0456 0592
0701 0794 0899 1011 1122 1254 1311 1327 1417 1562
1595 1761 2017 2048 2053 2058 2078 2140 2179 2186
2209 2254 2310 2316 2412 2606 2665 2867 2869 2999
3026 3163 3186 3214 3364 3372 3527 3600 3704 3760
3854 3938 3948 4209 4337 4355 4454 4554 4730 4892
5002 5024 5138 5157 5194 5221 5526 5637 5644 5725
5920 5992 6075 6183 6318 6420 6553 6592 6762 6982
7022 7036 7041 7044 7062 7110 7136 7268 7281 7499
7589 7641 7654 7729 7750 8009 8083 8104 8126 8158
8267 8292 8302 8535 8551 8851 8910 9024 9034 9193
9260 9284 9329 9378 9464 9816 9834 9874 9933 9969

ഷീബമാതയ്,് ഡെപയ്ട്്്ി െയറക്്ര്്

KL 687506 KM 406089
(PATHANAMTHITTA) (KOTTAYAM)

nഅശുവതി: നയതപുനുുങുുളുു ആവിഷ്കരി
കുുുനുുതിലുുയുകുുിഗതാനുുും.സമാനപദുു
തികളിലുുവിജയികുുും.പുപവരുുതുുനഗശഷി
വരുുധികുുും.പുതിയപദുുതികളുുതുെങുുി
കവകുുും.
nഭരണി:ആപുേഹികുുുനുുകാരുയങുുളുുസാ
ധികുുും. േരുുചുുകളുു വിജയികുുും. ഏകുറുടു
തുു ദൗതുയം നിരുുവഹികുുും. സാമുുതുുിക
നീകുുിയിരുപുു്വരുുധികുുും
nകാരുുതുുിക:പാഠുയപദുുതിയുകെഅനുുിമ
ഭാേംസമരുുപുുികുുും.കെംകകാടുതുുസംഖയു
മധുയസുുരുു മുഖാനുുരം െഭികുുും. അബദുു
ങുുളിലുുനിനുുുംആതുുാരുുഥസുഹുതുുികന
രകുുികുുും.
nഗരാഹിണി:സഗഹാദരസുഹുതുസഹായ
ഗുണമുണുുാകും.ഗജാെികുടുതൊലുുഗദഹ
കുുീണമനുഭവകുപുടും.
nമകയിരം: ഗറാഡുവികസനതുുിനു ഭുമി
വിടുുുകകാടുകുുും.പുതിയസുഹുതുബനുും
ഉെകെടുകുുും. കുടുംബ കെഹം പരിഹരി
കുുകുപുടും.
nതിരുവാതിര:ദീരുുഘകാെനിഗകുുപകമനുു
നിെയിലുുഭുമിവാങുുാനുുതയാറാകും.അവ
സഗരാേിതമായിപുപവരുുതുുികുുാനുുയുകുുി
ഗതാനുുും.
nപുണരുുതം: കകുുിരാപുഷുുീയ പുപവരുുതുുന
ങുുളുു ഉഗപകുുിചുു് പുതിയ വുയാപാരം തുെ
ങുുും.ആതുുവിശുവാസംവരുുധികുുും.പുപുത
പൗപുതാദിസംരകുുണതുുാലുുആശുവാസം
ഗതാനുുും.
nപുയം:ഉപരിപഠനതുുിനുവിഗദശതുു്പുപ
ഗവശനംെഭികുുും.വസ്തുതരുുകുുതുുിലുു
നിഷ്പകുുമഗനാഭാവംസുവീകരികുുും.ഗമെ
ധികാരിയുകെപപുതിനിധിയായിപപുവരുുതുുി
കുുാനവസരമുണുുാകും.
nആയിെുയം:നിശുുയദാരുുഢുയഗുതുാടുകുെി
പുപവരുുതുുിചുുാലുുആപുേഹസാഫെുയമുണുുാ
കും.ഊഹകുുചുുവെതുുിലുുൊഭമുണുുാകും.
കരുുമരംേങുുളിലുുപുഗരാേതിയുണുുാകും.
nമകം:ആശയവിനിമയങുുളിലുുഅപാക
തകളുുഉണുുാവാകതസുകുുികുുണം.പുപുത
നുുവരുതുുികവചുുകെംതീരുുകുുാനുുഭുമിവി
ലുകുുും.
nപുരം:അപരിേിതരുമായുളളആതുുബ
നുുംഉഗപകുുികുുും.വിശവുാസവഞുുനയിലുു
അകകപുുൊകതസുകുുികുുണം.ഗജാെികളുു
കേയുതുതീരുുകുുാനുു അഗഹാരാപുതം പുപവ
രുുതുുികുുും.
nഉപുതം:വിദുയാരുുഥികളുുകുു്അനുകുെസാ
ഹേരയുമുണുുാകും.കെംകകാടുതുുസംഖയുെ
ഭികുുും.കുടുംബസൗഖുയമുണുുാകും.
nഅതുും:ഗമെധികാരിയുകെചുമതെകളുു
ഏകുറുടുകുുും. അധുവാനതുുിനു പുരുുണഫ
െം െഭികുുും.ഭാരുയാഭരുുതുുു ഐകുയതയും
സമാധാനവുംസുവസുുതയുംഉണുുാകും.
nേിപുത:അസുഖങുുളുുകുു്ആയുരുുഗവദേി

കിതുുതുെങുുും.അറിവുളളകാരയുമാ
യാലുുഗപാലുംമറവിയുണുുാകും.അ
നാവശയുമായപരിപഭുമംഉതകുണഠുഎ
നുുിവഉഗപകുുികുുണം.
nഗോതി:ഓരുുമശകുുികുുുറവിനാലുു
സാമുുതുുികവിഭാേതുുിലുുനിനുുും
പിനുുാറും. സഹപുപവരുുതുുകരുകെ
ഗജാെികുെികേയതുുതീരുുകുുും.ഗരാേ

ങുുളുുകുു്വിദഗുധപരിഗശാധനകുു്വിഗധയ
നാകും.
nവിശാഖം: അപുശദുുകകാണുു് അബദുുമു
ണുുാകും.ധരുുമകാരുയങുുളുുകുുുഗവണുുിസമ
യംകകുണുതുുും.ഉനുുതരുകെശുപാരുുശയാ
ലുുഉഗുദയാേംെഭികുുും.ഗമെധികാരിയുകെ
ആജുുകളുുഅനുസരികുുും.
nഅനിഴം:പുപുതപൗപുതാദിസൗഖുയമുണുുാ
കും.പുണുയപുപവുതുുികളിലുംമംേളകരുുമ
ങുുളിലുംപകങുുടുകുുും.വിഗശഷകപുുടുുഗദവാ
െയദരുുശനംനെതുുുവാനിെവരും.
nതുഗുകുടുു:പിതാവികുുുആവശുയങുുളുുസാ
ധിപുുികുുും.ധരുുമപുപവുതുുികളുുകുു്സരുുവാ
തുുനാസഹകരികുുും. പദുുതിവിജയതുുാ
ലുുഅധികുതരുകെപുപീതിഗനടും.
nമുെം:നഷുുകപുുടുുഉഗദുയാേതുുിലുുപുനരുുനി
യമനംഉണുുാകും.വിതരണഗമഖെവിപുെ
മാകുുാനുുനെപെികകളടുകുുും.
nപുരാെം:താമസികുുുനുുതികുുുഅടുതുുു
ളള പടുുണതുുിഗെകുു് ഉഗുദയാേമാറുുമുണുുാ
കും.അനുബനുുവുയാപാരംതുെങുുാനുുഅ
നുമതിെഭികുുും.
nഉപുതാെം: വിഗദശബനുുമുളള വുയാപാരം
തുെങുുാനുുപുനരാഗൊേികുുും.ഗമെധികാ
രിയുകെഗജാെികുെികേയുതുതീരുുഗുകുണുു
തായിവരും.വുയപാരവിതരണഗമഖെകളി
ലുുഉണരുുവുഉണുുാകും.
nതിരുഗവാണം: പുകയവിപുകയങുുളിലുുസാ
മുുതുുിക ഗനടുുമുണുുാകും. ആതുുസംതു
പുതിഗയാടുകുെിപുതിയചുമതെകളുുഏ
കുറുടുകുുും.
nഅവിടുും:വരവുംകേെവുംതുെുയമായിരി
കുുും.പദുുതിസമരുുപുുണതുുിലുുെകുുുയപുപാ
പുതി ഗനടും. വിഗദശബനുുമുളള വുയപാര
വുയവസായങുുളുു തുെങുുുനുുതികുുു േരുുചുു
യിലുുപകുങുടുകുുും.
nേതയം:അധുവാനഭാരംവരുുധികുുും.നലുു
തുപറഞുുാലുംവിപരീതപുപതികരണംവ
നുുുഗേരും.സഹപുപവരുുതുുകരുകെഗജാെി
കുെികേയുതുതീരുുഗുകുണുുതായിവരും.ഓ
രുുമശകുുികുറയും.
nപുഗരാരുടുുാതി: സഹപുപവരുുതുുകരുകെ
ഗജാെികുെി കേഗുയുണുുിവരും. സുുെമാറുു
തുുിനുഅഗപകുുനലുുകും.ഗുഹനിരുുമാണ
പുപവരുുതുുനങുുളുു തുെങുുികവകുുും. പുതി
യകരാറുഗജാെികളുുഏകുറുടുകുുും.
nഉപുതടുുാതി:ഈശുവരകാരുണുയപുപവുതുുിക
ളുുകുു് തയാറാകും. ഉഗുദയാേതുുിലുു പുന
രുുനിയമനമുണുുാകും.ആതുുവിശുവാസംവ
രുുധികുുും.പുപവരുുതുുനങുുളുുകുുുംപരിപുശമ
ങുുളുുകുുുംഫെമുണുുാകും
nഗരവതി:വുയവസുുകളുുപാെികുുും.പുതി
യപുപവരുുതുുനങുുളിലുുഏരുുകുപുടും.ആപുേ
ഹികുുുനുുകാരുയങുുളുുസാധികുുും.പദുുതി
സമരുുപുുണതുുിലുുെകുുുയപുപാപുതിഗനടും.

ഇന്്്നിങ്്ൾക്്്
ബ്രഹ്്ബ്രീ കാണിപ്്യ്്്ർ
നാൊയണൻനമ്്്തിെിപ്്ാട്

േിദേശാേസരങ്്ള
ദ്വൈയിൽ
അൈസരങ്്ൾ
ദുവബ കമഗുപോയിഗെകുു് അ
ഗപകുുികുുാം.ഡിപുുാരടുുുകമനുറ
ലസിസുുുുംഅനെിസുുുു്,കഡപുയു
ടുുിഎകുസികുയുടുുീവുഓഫീസര(
എുുുരവുപപസ് ഇനഫരഗമഷ
ന മാകനജുകമുുു് ), കഡപുയുടുുി 
എകുസികയുുടുുീവുഓഫീസര(എ
ുുുരവുപപസ്ആരകുുികെകുേര
ആനഡു ഇനപുഫാസ്പുെകുേര), 
ഡയറകുറുുര (എനജിനീയറിം
ഗു),കനറുു്വരകുു്സഗുപുരടുു് മാ
കനജരതുെങുുിയതസ്തികക
ളിൊണുഒഴിവു.

കമുുനികവബവുസറുു:്jobs.m
etro.net/jobsearch.വിശദവിവര
ങുുളകുു്:jobsindubaie.com.

ദ്വൈകസ്്്്ംസ്
ദുവബ കസുുു ുംസില ഗോ

ഫുറുു് കവയയര കഡവെപുുര, 
ഗുപൊജകുറുു്മാകനജര,സീനിയ
ര ബിസിനസ് ഡിവസനര, 
ആപുളിഗുകുഷന കഡവെപുുര, 
കൊെീസ്ഗോഗുയുണിറുു്കുപെ
യുനര,ഇനസ്കപകുറുുരഓഫീ
സര തുെങുുിയ തസ്തികകളി
ലറിപുകുടുു്കമുുു്നെതുുുനുുു.

കമുുനികവബുവസറുു്:/jobs.d
ubaicareers.ae.വിശദവിവരങുു
ളകുു്:jobhikes.com

മോസ്വ്ഡ്മോട്്ൽ
ദുവബഗോസ്വുഡുഗോടുു

ലനിരവധിഒഴിവുകളിലഅ
ഗപകുുകുുണിചുുു.കസയിലസ്
മാകനജര,ഹൗസ്കീപുുിംഗുസു
പുുരവവസര, കമയിുുുനനസ് 
എനജിനീയര,ഗപസ്പുെികുകുു്,
ബാകുങുുവറുു് കഷഫു, സുുു ുിവാരഡു 
സുപുുരവവസര, അസിസുുു ുുുു് 
പുഫുുു്ഓഫീസ്മാകനജര,ഓവ
രവനറുു്പുഫുുു്കഡസ്കുു്ഏജ
ുുു്,ഗോസുുുു്,ഗോസുുുുസ്തുെങുുി
യതസ്തികകളിൊണുഒഴിവു.

കമുുനികവബുവസറുു്:rosew
oodhotels.hua.hrsmart.com/ വി
ശദവിവരങുുളകുു്:jobsindubai
e.com.

ജിടൊർഎസ്
ജരമനിയികെജികൊരഎ

സ്കമുുനിയിലസ്പുകീനിങുഓ
ഫീസര, കസകുയുരിറുുി ോരഡു, 
സീനിയരസരവീസ്കഡെിവറി
മാകനജര,തുെങുുിയതസ്തിക
കളിൊണു ഒഴിവു. കമുുനികവ
ബുവസറുു്:careers.g4s.comവിശ
ദവിവരങുുളകുു്:jobatcanada.c
om

കമോൺ
ജരമനിയികെകാഗോണില

നിരവധി ഒഴിവുകള. ൊകുസ് 
മാകനജര, റിഗോഴുസ് പുളാന
ര,കീഅകുുൗണുു്മാകനജര,അ
കുുൗണുു്മാകനജര,കസയിലസ്
മാകനജര, കുപൊജകുറുു്  മാകന
ജകുമുുു്അസിസുുുുുുു,്തുെങുുിയ
തസത്ികകളിൊണുഒഴിവ.ു

കമുുനികവബവുസറുു:്https://
www.canon-europe.com/careers/
വിശദവിവരങുുളകുു്:jobatcana
da.com

ല്യിസ്ൈർഗർ
യുഎഇ, സൗദി അഗറബുയ, 

കുവവറുു്തുെങുുിയരാജയുങുുളി
ഗെകുു്നിരവധിഒഴിവുകള.പേുാ
ഗുജവറുു്പുൊനസ്ഗൊരടുു്പുളാനര,
സീനിയര പുൊനസ്ഗൊരടുു് ഗോ
ഡലുുര,ഗുപൊജകുറുു്കണഗുപോള
എനജിനീയര, പുളാനിംഗു എ
നജിനിയര,എചുു്എസ്ഇഓഫീ
സര,വുപഡവര,സീനിയരഇെ
കുപുെികുുല എനജിനീയര, സി
വില എനജിനീയര, സിവില 
ഇനസക്പകുറുുര,കപുൊജകുറുു്ക
ണഗുപോള സ്കപഷുയെിസുുു ു് തുെ
ങുുിയതസ്തികകളിൊണുഒഴി
വു.കമുുനികവബുവസറുു്:www.
louisberger.com.വിശദവിവരങുു
ളകുു്:jobsatqatar.com.

ഖത്്ർഫൗമണ്്ഷൻ
ഖതുുരഫൗഗുണുഷനിലഫി

നാനഷുയല അനെിസുുു ു്, നാ
ഷ്ണലകഡവെപുകമുുു്സ്കപ
ഷുയെിസുുു ു്, അഡുമിനിസ്ഗുപെറുുര, 
ബിസിനസ് സ്കപഷുയെിസുുു ു്, 
ബിസിനസ് ഓഫീസര, സീനി
യര കസകുയുരിറുുി ആനഡു 
സ്കപഷുയെിസുുു ു് തസ്തികകളി
ലഒഴിവു.

കമുുനികവബുവസറുു്:qfserv
ices.qf.org.qa.വിശദവിവരങുുള
കുു്:jobsatqatar.com.

അൽേരരര്്പ്്്
സൗദി അഗറബുയയികെ അ

ലമരപുരുപുു് വിവിധതസ്തിക
ളിൊണു ഒഴിവു. അസിസുുു ുുുു് 
പുബാനഡുമാകനജര,സീനിയര
കുപൊഡകുുന മാകനജര, ഗോ
ഗഡണഗുപെഡുബിസിനസ്കഡ
വെപുകമുുു് മാകനജര, പുബാന
ഡു മാകനജര, ജുനിയര അന
െിസുുു ു്, ഗുപൊപുോമര അനെിസുുു ു്, 
കബനഫിറുു് മാകനജര തുെങുുി
യ തസ്തികകളിൊണു ഒഴിവു. 
കമുുനികവബുവസറുു്:www.alm
arai.com.വിശദവിവരങുുളകുു:്j
obsatqatar.com.

സൈനയ്ംവിളിക്്്ന്്്
എൻജിനീയർമാരെ
വിവിധഗുപെഡിലു ുഎനു ുജിനിയ
റിങുബിരുദം ഉളു ു വരു ുകു ുും
എംഎ/എംഎസ് സിഉളുുവരു ു
കു ുുംവസനുയതു ുിലു ുഅവസ
രം. കെകുനികു ു ലു ു പുോഗുജവറു ു്
ഗൊഴുസുകളിഗെകുുും (െിജി
സി) ആരു ുമി എജുയുഗുകുഷനു ു
ഗൊറിഗെകുുു മാണു (എഇജി)
അവസരം.െിജിസിലു 60ആരു ു
മി എജുയുഗുകുഷനു ു ഗൊറിലു ു
20 ഒഴിവുണു ു് .  വിജുുാപനം
വവകാകതപുറകുപുടുവികുുും.

പുപായംഎനു ുജിനിയറിങുവി
ഭാേം:20-27വകര. (1993ജ
നുവരിരണുുിനും2000ജനുവ
രിഒനുുിനുംഇെയിലുുജനിചു ുവ
രായിരികുുണം).

എഇസി വിഭാേം: 23- 27
(1993ജനുവരിരണുുിനും1997ജനുവരിഒനുുി
നുംഇെയിലു ുജനിചു ുവരു ു)

ശമു ു ളം പരിശീെനകാെയളവിലു ു പുപതിമാ
സം21,000രുപവുസുുുപു ുനു ുഡായിെഭികുുും.പ
രിശീെനംവിജയകരമായിപുരു ുതുുിയാകുുുനുു
വകരെഫുറു ുനു ുു് റാങു ുിലു ു(15,600-39,100രു
പ)സ്കകയിെിലു ുനിയമികുുും.

ഗോേുയതഎനു ുജിനിയറിങുവിഭാേം:അതതു
ഗുപെഡിലു ുബിഇ/ബികെകുബിരുദം.അവസാന
വരു ുഷകുുാരു ുകുുുംഅഗപകുുികുുാം.എഇസിവി
ഭാേം ഇംഗു ുീ ഷ്/ ഇകു ു ഗോമികുസ്/ ഹിസു ുു ു റി/
ഗുജയാപുേഫി/കൊളിറു ുികുുലു ുസയനു ുസ്/ഫിഗോ
സഫി/വസഗുകുളജി/ഗോഗുഷയാളജി/ഇു ുു രു ു
നാഷണലു ു റിഗെഷനു ു/ ഇു ുു രു ുനാഷണലു ു സു ുു ു 
ഡീസ്/ഫിസികുസ്/ഗോടു ുണി/ജിഗോളജി/സ
യനു ുസ്/ ഇെകു ഗു പോണികുസ്/ എംഗൊം/ എം
സിഎ/എംബിഎ/വേനീസ്/തിബറു ുനു ു/ബരു ു
മീസ്/പുഷ്ഗോ/ദാരി/അറബികുഎനുുിവയി
ലു ു ഫസു ുു ു്  കു ുാസ്, കസകു ു നു ുഡു കു ുാസ് എംഎ/

എംഎസ് സി ബിരുദമുളു ു വരു ുകു ു്  അഗപകു ുി
കു ുാം.അവസാന വരു ുഷകു ുാരു ുഅഗപകുുിഗുകു
ണുുതിലു ു .

കതരകുഞുടുപു ു്  അഗപകു ുയുകെ അെിസുുാ
നതുുിലു ുഗോരു ുടു ു് െിസു ുു ു് കേയു ുകുപുടുനു ുഉഗുദയാ
ോരു ുഥികളു ുകുു്എസ്എസ്ബിഇു ുുരു ുവുയുഉണുുാ
യിരികുുും.

കതരകുഞുടുകു ുകുപുടുനു ുവരു ുകു ു് 2021ജനു
വരിയിലു ുപരിശീെനംആരംഭികുുും.

അഗപകുു-www.joinindianarmy.nic.inലുകെ
ഓണുുവെനായിഅഗപകുുസമരു ുപു ുികുുാവുനുു
താണു. ഓണു ുവെനു ു അഗപകു ു പുരു ുതു ുിയാ
കു ുിയാലു ുഅതികുുു  പുപിു ുുൗടു ു് എടുകു ുണം.ഒ
രു പുപിു ുുൗടു ു്  പുരിപു ുിചു ു്  േസറു ു ഡു ഓഫീസകറ
കുകുണുുു  സാകു ുുയകുപുടുതു ുി നിരു ുദിഷു ു സുുെ
തുു്ഗൊഗുടുയുംഒടു ുിചു ു് ആവശുയമായഗരഖകളു ു
സഹിതംഅഭിമുഖതുുിനുകുുണികുുകുപുടു ുാലു ു
ഹാജരാകുക.

കുടുതലു ു വിവരങു ു ളു ുകു ു്  www.joinindia
narmy.nic.inകവബുവസറു ു് സനു ുരു ുശികുുുക.

കകാച്്ിൻഷിപ്്്യാരഡിൽഅേസരം
കകാചുുിനഷിപുു്യാരഡിലവിവിധതസ്തിക
കളിൊയിഏഴുഒഴിവുകളിഗെകുു്അഗപകുു
കുുണിചുുു. സുപുുരവവസറി ഗകഡര, എ
കുസികയുുടുുീവുകപുെയിനിതസത്ികളിൊണുഅ
വസരം.ഓണുുവെനായിഅഗപകുുികുുാം.
എസക്ികയ്്ട്്ീവ്ടര്െയിനി
(ഇൻഫർമേഷൻടെകമ്നാളജി):നാല്

ഗയാേുയത:കംപുയുടുുരസയനസ്/ഇനഫര
ഗമഷനകെകുഗനാളജിഎനജിനിയറിങുബിരു
ദം. അകുലുങുുില കംപുയുടുുര ആപുുിഗുകുഷന/
കംപുയുടുുര സയനസ്/ ഇനഫരഗമഷന കെ
കുഗനാളജിയിലബിരുദാനനുുബിരുദം.

പുപായപരിധി:27വയസ്.

സ്പ്്ർവൈറസറിമകഡർ
(അസിസ്്്്ന്്്്എൻജിനിയർ):മ്ന്്്

ഇെഗുപുരുാണികുസ്:ഒനുു്
ഗയാേയുത:ഇെകുഗപുോണികുസ്എനജിനിയ

റിങഡുിഗപുുാമ.ഏഴുവരഷകതുുപപുവുതുുിപരി
േയം.

ഇൻഫർമേഷൻടെകമ്നാളജി:
രണ്്്ഒഴിവ്

ഗയാേുയത:കംപുയുടുുരസയനസ്/ഇനഫര
ഗമഷനകെകുഗനാളജി/കംപുയുടുുരആപുുിഗുകു
ഷനഡിഗുപുാമ.ഏഴുവരഷകുതുപുപവുതുുിപ
രിേയം.

പുപായപരിധി:45വയസ്.
വിശദവിവരങുുളകുുും അഗപകുുയുകുുും

www.cochinshipyad.comഎനുുകവബുവസറുു്
കാണുക.

സുപുുരവവസറിഗകഡരതസ്തികയില
അഗപകുുാഫീസ്200രുപയുംഎകുസികയുുടുുീ
വുകപുെയിനിതസത്ികയില750രുപയുമാണ.ു

എസ്സി/എസെ്ി/ഭിനുുഗശഷികുുാരകുു്ഫീ
സ്ഇലു.ുസുപുുരവവറസറിഗകഡരതസത്ിക
യിലഅഗപകുുസുവീകരികുുുനുുഅവസാന
തീയതിഏപുപിലമുനുു്.എകുസികുയുടുുീവുകുപെ
യിനിതസ്തികയിലഅഗപകുുസുവീകരികുുു
നുുഅവസാനതീയതിഏപുപിലഎടുു്.

േിജയപ്്രഎയിംസിൽ
164ഫാക്്ൽറ്്ി
വിജയുപുരികെ(ജമു ുു )ഓള
ഇനു ുുയഇനസു ുു ുിറു ുുയുടു ു് ഒഫുകമ
ഡികുുലസയനസസിലഅ
ഗോസിഗയറു ു്  പുപഫസര, അ
സിസു ുു ു ു ുു് പുപഫസര,അഡീഷ
ണലപുപഫസര,പുപഫസരത
സ്തികളിൊയി 164 ഒഴിവു
ണു ു് .  ഡയറകുറു ു്  /കഡപുയുഗുടു 
ഷന/കരാര നിയമനം. ഏ
പുപില ഏഴുവകര അഗപകു ു
സമരപു ുികു ുാം.

ബഗോകകമിസ്പുെി, ഫിസി
ഗോളജി, അനാടു ു മി, ഫാരമ
ഗുകുളജി,കമുയുണിറു ുികമഡി
സിന/ഫാമിെി കമഡിസിന,
കൊറനസികു കമഡിസിന/

ഗോകുസിഗുകുളജി/വമ
ഗു പൊബഗോളജി, പഗോള
ജി/ൊബുകമഡിസിന,വസ
കുയാപുെി, അനസ്തീസിഗോള
ജി,കഡരമഗുറുളജി,ജനറല
കമഡിസിന, പീഡിയാപുെി
കുസ്, ഓരഗുതുപീഡികുസ്,
ഇഎനെി,ഗുപോമആനഡുഎ
മരജനസി, ജനറല സരജ
റി, ഒബുസു ുു ു പുെികുസ് ആനഡു
വേനഗുകുളജി, ഒഫുതാല
ഗോളജിഎനു ുീ വിഭാേങു ു ളി
ൊണുഒഴിവു.കുടുതലവിവ
രങു ു ളകു ു്  :
www.aiimsrishikesh.edu.in
സനു ുരശികുുു ക.

തദദ്്ശദോട്്ര്്പട്്ിക27ന;്
ദപര്ദേര്്ക്്്ന്്തിന്
രണ്്േസരങ്്ള്്ക്ടി
തിരുവനനുുപുരം:കാസരുുഗോഡുഒഴികകയു
ളളജിലുുകളികെതഗുദുശസുവയംഭരണസുുാ
പനങുുളുകെഗവാടുുരുുപടുുികഈമാസം27നു
പുപസിദുുീകരികുുുകമനുുും കപാതു കതര
കുഞുടുപുുിനുമുമുുായിഗപരുഗേരുുകുുുനുുതി
നുരണുു് അവസരങുുളുുകുെിനലുുകുകമനുുും
സംസുുാനകതരകുഞുടുപുു്കമുുിഷണരുുവി.
ഭാസ്കരനുുഅറിയിചുുു.മടുുനുുുരുുനേരസഭഒ
ഴികകയുളളസംസുുാനകുതുഎലുുാതഗുദുശ
സുവയംഭരണസുുാപനങുുളികെയുംനിെവി
കെഗവാടു ുരു ുപടു ുികജനുവരി20നുകരൊയി
പുപസിദുുീകരിചുുിരുനുുു.ഗപരുഗേരുുകുുുനുുതി
നുംമറുുുമുളളഅഗപകുുകളുുമാരുുചുു്16വകര
സുവീകരിചുുിരുനുുു.അവസംബനുുിചുുതുെരുു
നെപെികളുുഇെകുറുുറലുുരജിസ്ഗുപെഷനുുഓ
ഫിസരുുമാരുു25നുപുരുുതുുീകരികുുും.അനുുി
മഗവാടുുരുുപടുുികഈമാസം27നുപുപസിദുുീ
കരികുുും.

കൊവിഡു19വവറസ്ബാധയുമായിബ
നുുകുപുടുു സരുുകുുാരികുുു ജാപുേതാ നിരുുഗുദുശ
തുുികുുു പശുുാതുുെതുുിലുു കാസരുുഗോഡു
ജിലുുയിലുുതുെരുുനെപെികളുുഏപുപിലുുമുനുുി

നുപുരുുതുുിയാകുുിആറിനുപടുുികപപുസിദുുീക
രികുുും.തഗുദുശസുവയംഭരണസുുാപനങുുളി
കെവാരുുഡുപുനരുുവിഭജനനെപെികളുുആരം
ഭിചുുിടുുുണുു്.അവപുരുുതുുിയായാലുുഉെനുുത
കുനു പുതിയ വാരുുഡുകകള അെിസുുാനമാ
കുുിഇഗുപുാളുുപുപസിദുുീകരികുുുനുുഗവാടുുരുുപ
ടുുിക കരൊയി വീണുുും പുപസിദുുീകരികുുും.
ഗവാടുുരുുപടുുികയിലുുഗപരുഉളുുകുപുടുുിടുുിലുുാതുുവ
രുുകുു് ഗപരു ഗേരുുകുുുനുുതിനു അഗുപുാഴും അ
ഗപകുുസമരുുപുുികുുാവുനുുതാണു.കരടുപടുുിക
യികെമറുു്ആഗുകുപങുുളുുപരിഹരികുുുനുുതി
നുംഅവസരംഉണുുാകും.

2020കെ കപാതു കതരകുഞുടുപുുികുുു വി
ജുുാപനംപുറകുപുടുവികുുുനുുതിനുമുനപു
ഗപരുഗേരുുകുുുനുുതിനുംമറുുുംഒരികുുലുുകുെി
അവസരംനലുുകും.ആഗവളയിലുംെഭികുുു
നുു അഗപകുുകളും ആഗുകുപങുുളും പരി
ഗശാധിചുുുകകാണുുായിരികുുും കമുുിഷനുു അ
നുുിമഗവാടുുരുുപടുുിക പുപസിദുുീകരികുുുക.അ
തുുരതുുിലുുതയുുാറാകുുുനുുഗവാടുുരുുപടുുികയാ
ണു തഗുദുശ കപാതുകതരകുഞുടുപുുിലുു ഉപ
ഗയാേികുുുനുുതു.



2020 മാർച്്്22ഞായർ
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മാഞ്്സ്്്്ർ:കോകോണൊരണംഇത്്്യനഫ്
ടധ്ോളആരാേെർക്്്വലിയഒര്നട്്ംക്കട
ധനരിധടണ്്ിവരം്.യ്ധോെയ്നഫ്ടധ്ോെികല
വമ്്ന്്ാരായ മാഞ്്സ്്്്ർ യ്കണറ്്ഡിക്്് ഇ
ത്്്യയിധലക്്്വരാന്ള്്െദ്്തിെളഉധെക്്ിച്്
തായി റിധപ്്ർട്്്െള.ഇത്്്യനഇതിഹാസക്്
ബായഈസ്്്്്ബംഗാള്മായിസൗഹ്ദമത്്രം
െെിക്്ാനമാഞ്്സ്്്്ർയ്കണറ്്ഡ്ഈജ്കല
യിലഎധത്്ണ്്തായിര്ന്്്.എന്്ാലകോധോ
ണൊരണംഫ്ടധ്ോളസാഹചരയ്ങ്്ളമാറി
യധോകടയ്കണറ്്ഡ്ഇത്്്യംയാനത്ഉധെക്്ി
ക്്ാന്ള്്തീര്മാനത്്ിലാണ്നിലക്്്ന്്ത.്
ഇത്്്യനയാനത്മാനത്മല്്നെ്ീസീസണതകന്്
ഇംഗ്്ണ്്ിലചിലവഴിക്്ാനആണ്യ്കണറ്്ഡ്
ഉളകപ്്കടയ്ള്്ഇംഗ്്ീഷ്ക്്ബ്െളഎല്്ാംആ

ധോചിക്്്ന്്ത.്
ഈവർഷകത്്നെ്ീസീസണട്റിനികടഇത്്്യ
യിലവരാനആയിര്ന്്്മാഞ്്സ്്്്ർയ്കണറ്്
ഡിക്്്തീര്മാനം.ജ്കലയിലെെിക്്ാനത
യ്്ാറാകണന്്്ൊണിച്്്മാഞ്്സ്്്്ർയ്കണറ്്ഡ്
ഈസ്്്്്ബംഗാെിന്ഔധദ്ോഗിെമായിെത്്്വ
കരനലെിയതായിര്ന്്്.
ഈവർഷംജ്കല26ന്സാളട്്്ധലക്ധസ്്്്
ഡിയംആകം്ഈവനമത്്രത്്ിന്ധവദിയാ
കം്എന്്്ംഉറപ്്ിച്്ിര്ന്്്.െകക്്കോധോണ
ൊരണം മാഞ്്സ്്്്ർ യ്കണറ്്ഡിക്്് ആദയ്
കത്്ഇത്്്യനസന്്ർശനംഇധപ്്ളമ്ടങ്്ിയി
രിക്്്െയാണ.്ധോെത്്്ഏറ്്വം്ക്ട്തലആ
രാേെര്ള്്ക്്ബ്െെില ഒന്്ാണ് മാഞ്്സ്്്്ർ
യ്കണറ്്ഡ.്

പ്േധാനേപ്ത്്ിയ്മടഅഭ്യർഥനഅന്സരിച്്്കായികതാരങ്്ൾ

നയ്്ഡലഹി:നെ്ോനമനത്്്ിെഴിഞ്്ദിവസംആ
ഹവ്ാനംകചയത്ജനതാെർഫയ്്വിന്െിന്്്ണയ
റിയിച്്്ംകെയടിച്്്ംൊയിെതാരങ്്ള.ഇന്്
കത്്ജനതാെർഫയ്്വിക്്്ഭാഗമാക്കമന്്ാ
ണ്ഇത്്്യന നെ്ിക്്റ്്് ടീം നായെനവിരാട്
ധോഹ്ലിയടക്്മ്ള്്വർെറഞ്്ിരിക്്്ന്്
ത.്വിരാട്ധോഹ്ലിയം്ഭാരയ്അന്ഷെ്ശ
ർമയം് ധചർന്്്ള്് വീഡിധോയിലാണ്
ധോഹ്ലിെർഫയ്്വിന്ള്്െിന്്്ണയറി
യിച്്്ഇന്്്സവ്വസതിയിലെഴിച്്്ക്
ട്്്കമന്്്അറിയിച്്ിരിക്്്ന്്ത.്വെകര
ദ്ഷെ്രമായൊലഘട്്ത്്ില്കടയാ
ണ്ധോെംെടന്്്കോയക്ക്്ണ്്ി
രിക്്്ന്്ത.്കോധോണകവറസ്
െടരാതിരിക്്ാന്ള്്ഏെഉൊ
േിഏവരം്ഒര്മിച്്്ഇതികനതി
ധരധോരാട്െഎന്്താണ്അ
തിന്ള്് ആഹവ്ാനമാണ് നെ്
ോനമനത്്്ി നലെിയിരിക്്്
ന്്ത.് നമ്ധക്്വർക്്്ംഅ
ധദ്്ഹത്്ിക്്് ആഹവ്ാനം
അന്സരിക്്ാം-ധോഹ്ലി
െറഞ്്്.
ധോവിഡ്19ആശങ്്

െള്്ക്്ികട ഏൊത്്വാ
സംകതരകഞ്്ട്ത്്ിരി
ക്്്െയാണ്  വിരാട്
ധോഹ്ലിയം്. അത്
കോണ്്് ഞങ്്ള്് ര
ണ്്്ധെരം്വീട്്ില്്ത
കന്്െഴിയാന്്തീര്
മാനിച്്്. ഞങ്്ള്
കട സ്രക്്യക്്്്ം
മറ്്്ള്്വര്കടസ്
രക്്ക്്്ം അതാ
ണ് നല്്കതന്്്ം
ധോഹ്ലി െറ
ഞ്്്. കോധോ
ണ കവറസ്

വയ്ാെനംതടയാന്ള്്ഏെധോംവഴിഇതികനതികരഒര്മിച്്്കോ
ര്ത്െഎന്്ത്മാനത്മാകണന്്്അന്ഷെ്വയ്ക്്മാക്്ി.

സച്്ിൻടെൻഡൽ്ക്്ർ
നെ്ോനമനത്്്ിയ്കടആഹവ്ാനംഅന്സരിച്്്ഇന്്്ഏവരം്ജന
താെർഫയ്്വിക്്്ഭാഗമാെണകമന്്്നെ്ിക്്റ്്്ഇതിഹാസംസച്്ിന
കടനഡല്ക്്റം്െറഞ്്്.യഥാർഥച്വട്വയപ്്്ാണ്നെ്ോനമനത്്്ി
യ്ധടത.്എന്്്ദ്ഷെ്രസാഹചരയ്വം്ധനരിട്െഎന്്തിന്തയാ
കറട്പ്്ായിഇതികനൊണാം.ധോവിഡ-്19എന്്ധോഗത്്ിക്്്ഗൗ
രവംഎനത്ധത്്െമ്കണ്്ന്്്ംഅതികനധനരിടാനനാകമകത്്കക്്
കചയ്്ണകമന്്്മ്ള്്ൊരയ്ങ്്ളനെ്ോനമനത്്്ിെറഞ്്്.നമ്ധക്്വ
ർക്്്ംഒന്്ിച്്്ധചർന്്്ഈമഹാമാരികയകചറ്ക്്ാം-സച്്ിനെറ
ഞ്്്.ശിഖർേവാന,ഹർഭജനസിംഗ്എന്്ിവരം്െർഫയ്്അന്
ഷഠ്ിക്്്കമന്്്അറിയിച്്്.ഇത്്്യനനെ്ിക്്റ്്്ടീംെരിശീലെനരവി
ശാസന്ത്ിയം്നെ്ോനമനത്്്ിയ്കടആഹവ്ാനകത്്നെ്ശംസിച്്്.
ഗ്സത്ിതാരങ്്ൊയധോധഗശവ്ർദത്്്,വിധനഷ്ധോഗട്്്,ബബി
തധോഗട്്്,സാക്്ിമാലിക്എന്്ിവരം്ധോക്്ിതാരംറാണിരാം
ൊലം്ധൊദിയ്കടആഹവ്ാനത്്ിന്കെയടിച്്്.
ഇന്്്കവക്ധന്്രംഅഞ്്ിന്ആധോഗയ്നെ്വർത്്െകരയം്മറ്്്
സന്്ദ്്,മാേയ്മനെ്വർത്്െർക്്്ംനന്്ിനെ്ൊശിപ്്ിച്്്കോണ്്്കെ
യടിക്്ാന്ള്്ആഹവ്ാനവം്നെ്ോനമനത്്്ിനടത്്ിയിര്ന്്്.ഇതി
ലം്രാജയ്കത്്ൊയിെതാരങ്്ളഭാഗമാകം്.

പി.െി.ഉഷ
നെ്ോനമനത്്്ി െറഞ്്ത് രാജയ്
ത്്ിക്്്നന്്യക്്്്ധവണ്്ിയാകണ
ന്്്െി.ടി.ഉഷകമധന്ോവാർത്്ധോ
ട്െറഞ്്്.അകതല്്ാവരം്അന്
സരിക്്ാനബാേയ്സ്്രാണ.് ധോ
െംവലിയഒര്വിെത്്ികനധനരി
ട്ധ്പ്ളനമ്്്ക്്്ംെര്തധോകട
യിരിക്്ാം.ഞാനം്എക്്്വീട്്്ൊ
രം്ഉഷസക്്െികലവിദയ്ാർഥിെളം്
സ്്്്ാഫ്െള്കൊകക്് നെ്ോനമനത്്്ി
യ്കടനിർധദശംൊലിച്്്ഇന്്്രാ
വികലഏഴ്മ്തലവീട്്ിലത്്കന്്
തങ്്്ം. കോധോണമ്ലമ്ണ്്ാക്
ന്്എല്്ാവിഷമങ്്ളം്മാറാനനമ്ക്്്ഒകത്്ര്മിച്്്നശ്മിക്്ാം.നെ്
ോനമനത്്്ികയഅന്സരിക്്ാം-ഉഷെറഞ്്്.

അഞജ്്മോബിമോർജ്
നെ്ോനമനത്്്ിയ്കടആഹവ്ാനമന്
സരിച്്്ജനതാെർഫയ്്വിധോട്പ്ർ
ണമായം് സഹെരിക്്്കമന്്് അ
ഞജ്്ധോബിധോർജ.്ധോെകത്്നഗ്
സിച്്മഹാമാരിആയിരക്്ണക്്ിനാ
ള്െകെ ഇല്്ാതാക്്ി. ഇത്്്യയിലം്
കോധോണഎത്്ി.മറ്്്രാജയ്ങ്്െിധല
ത്ധോകോകോര്വയ്ാെനംഇല്്ാത്്
ത് മഹാഭാഗയ്മാണ.്എന്്ാല,െടരാ
ന്ള്്സാഹചരയ്ംനിലനിലക്്്ന്്്.
അത് ഒഴിവാക്്ാനായാണ് നെ്ോനമ
നത്്്ിയ്കടനിർധദശം.നമ്ക്്്വലിയനിയനത്്്ണങ്്കൊന്്്മ്ണ്്ായി
ട്്ില്്.എന്്ാല,നാംസവ്യംചിലനിയനത്്്ണങ്്ളകചധയ്്ണ്്ിവരം്.
ജനതാെർഫയ്്കോണ്്്ഉധദ്്ശിക്്്ന്്ത്ഏറ്്വം്നല്്ൊരയ്മാണ.്ന
മ്്്കടനന്്യക്്്ാണ.്ഞാനം്ക്ടം്ബവം്ജനതെർഫയ്്ആചരി
ക്്്ം.എല്്ാവരം്സ്രക്്ിതരായിഇരിക്്്െ.നമ്ക്്്അതിജീവിക്്
ണം.

ഒളിംപയ്ൻവി.ഡിജ്
നെ്ോനമനത്്്ിെറഞ്്ൊരയ്ംന്റ്ശ
തമാനംഅംഗീെരിക്്്കമന്്്രാജയ്ാത്്
രബാഡമ്ി്്്ണതാരം ഒെിംെയ്നവി.
ഡിജ്കമധന്ോവാർത്്ധോട്െറഞ്്്.
14 മണിക്്്ർ സവ്വസതിയിലിര്ന്്്
കോധോണയ്കടവയ്ാെനകത്്തടയ്
ന്്തിന്സവ്യംസന്്ദ്്രാക്െഎന്്
താണ് ഇത്കോണ്്് ഉധദ്്ശിക്്്ന്്ത.്
ധോെംധനരിട്ന്്മഹാമാരികയകചറ്
ത്്്ധോലപ്്ിക്്ാന നമ്ക്ക്ന്്ിച്്്
നശ്മിക്്ാം.
നെ്ോനമനത്്്ിയ്കട ആഹവ്ാനകത്്
അധതെടിഅന്സരിച്്്ഞാനം്ക്ടം്
ബവം്വീട്്ിലത്്കന്്െഴിച്്്ക്ട്്്ം.മ്

ഖയ്മനത്്്ിെറഞ്്ത്ധോകലവീടം്െരിസരവം്വ്ത്്ിയാക്്്ന്്തി
നായിസമയംെകണ്്ത്്്ം.നാം അതിജീവിക്്്െതകന്്കചയ്്്ം.
ഏർക്്്ം ഒരമ്ിച്്് ധോരാടാം. െരത്ധോകട ഇരിക്്ാം.
നെ്ോനമനത്്്ികയഅനസ്രിക്്ാം.

ജനതാകർഫയ്വ്ിന്ഞങ്്ളം്

ൊഡിഫ:്മ്നസധ്ോട്്്ലനഡ്ഓഫ്സെ്ിന്്ർമജീദ്ഹഖിനം്
കോധോണബാേകയന്്്സ്്ിരീെരണം.സധ്ോട്ലനഡിന്
ധവണ്്ി2006മ്തല2015വകരെെിച്്താരമാണ്മജീദ്ഹഖ.്
സധ്ോട്്നഡിന്ധവണ്്ി54ഏെദിനമത്്രങ്്ളം്24ടി20മ
ത്്രങ്്ളം്മജീദ്ഹഖ്െെിച്്ിട്്്ണ്്്.നിലവിലസധ്ോട്ലനഡി
ന്ധവണ്്ിഏറ്്വം്ക്ട്തലവിക്്റ്്്എട്ത്്താരംക്ടിയാ
ണ്മജീദ്ഹഖ.്

ടവ്ിറ്്റില്കടതാരംതകന്്യാണ്തനിക്്്ധോധോണയ്കണ്്
ന്്ൊരയ്ംഅറിയിച്്ത.്നിലവിലതാരംധോയലഅലകസ്ാ
നണ്്്ധോസെ്ിറ്്ലിലചിെിത്്യിലാണ.്ധനരകത്്കോധോ
ണകവറസ്ബാേകയത്ടർന്്്ഇംഗ്്ണ്്ിലം്സധ്ോട്ലനഡി
ലം്നെ്ിക്്റ്്്മത്്രങ്്ളനിർത്്ികവച്്ിര്ന്്്.കമയ്28വകര
യാണ്നെ്ിക്്റ്്്മത്്രങ്്ളനിർത്്ികവച്്ിട്്്ണ്്്.

യ്േി-കകഫ്ക്ട്്്മകട്്്മോമലയാേമ്ട്,
ജനതാകർഫ്യ്:പ്േധാനേപ്ത്്ി
നയ്്ഡലഹി: നാറ്്്കവസ്്്്് ധന്ോഫിയിലഇത്്്യയക്്ു്്
ധവണ്്ി മിെച്്കട്്്്കെട്്്െട്ത്്്യർത്്ിെിരീടം
ധനടിത്്ന്്് മ്ന താരങ്്ൊയ മ്ഹമ്്ദ് കെഫി
കനയം്യ്വരാജ്സിങ്്ികനയം്ഓർമിച്്്നെ്ോന
മനത്്്ി നധരനന്്് ധൊദിയ്കടജനതാ െർഫയ്്
ആചരണത്്ിനള്്് ആഹവ്ാനം. ഇരവ്രക്ടയം്
കട്്്്കെട്്്ധോകല ഒര് കട്്്്കെട്്് വീണ്്്ം
ധവണകമന്്്നെ്ോനമനത്്്ിെറഞ്്്.ഇത്്്യനനെ്ി
ക്്റ്്്െണ്്എക്്ാലധത്്യം്മിെകച്്ര്ക്ട്്്കെട്്ി
ല്കട ധോവിഡ് ഭീതിയ്കട െശ്്ാത്്ലത്്ിലഇ
ന്്്നെ്ഖയ്ാെിച്്ിരിക്്്ന്്ജനതെർഫയ്്വിന്ഇര്വ
രം്ടവ്ിറ്്റില്കടെിന്്്ണനെ്ഖയ്ാെിച്്തിന്െിന്്ാ
കലയാണ്ഈടവ്ീറ്്്െളറീടവ്ീറ്്്കചയത്് നെ്ോനമ
നത്്്ിരംഗകത്്ത്്ിയത.്
കോധോണ കവറസ് ബാേയ്കട െശ്്ാത്്ല
ത്്ിലവയ്ാഴാഴച്രാജയ്കത്്അഭിസംധോേനകച
യ്്്ധ്പ്ഴാണ് ‘ജനതാെർഫയ്’്വിന് നെ്ോനമനത്്്ി
ആഹവ്ാനംകചയത്ത.്ഇന്്്രാവികലഏഴ്മ്തല
രാനത്ിഒനെത്വകരആരം്പ്റത്്ിറങ്്ര്കതന്്ാ
ണ്നിർധദ്്ശം.ഈആഹവ്ാനകത്്െിന്്്ണച്്്ംആ
ള്െകെധോേവലക്്രിച്്്ംയ്വിയം്കെഫം്ടവ്ീ
റ്്്കചയത്ിര്ന്്്.ഇത്റീടവ്ീറ്്്കചയത്്നെ്ോനമനത്്്ി
ക്റിച്്തിങ്്കന:
‘നാംഎക്്ാലവം്ഓർമിക്്്ന്്ക്ട്്്കെട്്്സമ്്ാ
നിച്്രണ്്്മിെച്്താരങ്്െിതാ.അവർഓർമിപ്്ിച്്ത്
ധോകല,ഇത്മകറ്്ര്ക്ട്്്കെട്്ിന്ള്്സമയമാണ.്
ഇത്്വണ,കോധോണകവറസികനതിരായധോ
രാട്്ത്്ിലഇത്്്യഒന്്ാകെയാണ്ക്ട്്്കെട്്്തീർ

ക്്്ന്്ത’്–ധൊദിക്റിച്്്.
2002കല നാറ്്്കവസ്്്്് ധന്ോഫികഫനലിലഇംഗ്്
ണ്്ികനതികരയാണ്കെഫം്യ്വരാജം്ധചർന്്്
ള്്തെർപ്്നക്ട്്്കെട്്്ഇത്്്യയക്്്്വിജയംസമ്്ാ
നിച്്ത.്ആദയ്ംബാറ്്്കചയത്്ഇംഗ്്ണ്്്ഇത്്്യയക്്്്
മ്ന്്ിലഉയർത്്ിയത്326റണസ്വിജയലക്്്യം.മ
റ്െടിബാറ്്ിങ്്ിന്ഇറങ്്ിയഇത്്്യഅഞ്്്വിക്്റ്്്
നട്്ത്്ില146റണസ്എന്്നിലയിലതെര്ധപ്്

ഴാണ്യ്വിയം്കെഫം്നെ്ീസിലഒന്്ിച്്ത.്ആ
റാംവിക്്റ്്ില121റണസിക്്്ക്ട്്്കെട്്്തീർത്്ാ
ണ്ഇര്വരം്ഇത്്്യകയവിജയവഴിയിധലക്്്തിരി
കച്്ത്്ിച്്ത.്യ്വി63െത്്ിലഒനെത്ധോറം്ഒര്
സികസ്ം്സഹിതം69റണകസട്ത്്്പ്റത്്ാകയ
ങ്്ിലം്കെഫ്75െത്്ിലആറ്ധോറം്രണ്്്സി
കസ്ം്സഹിതംപ്റത്്ാൊകത87റണകസട്ത്്്
ഇത്്്യകയവിജയത്്ികലത്്ിച്്്.

ആമോഗ്യപ്േേർത്്കർക്്്
കകയടിച്്്മനയ്േർ

റിധോഡിജനീധോ:ധോെകമമ്്ാടം്
കോധോണ കവറസ് െടര്ധ്പ്ള
ധോക്ടർമാരം് നഴസ്്മാര്മടക്്മ്
ള്്ആധോഗയ്നെ്വർത്്െര്കടഅനശ്ാ
ത്്െരിനശ്മത്്ിന്കെയടിച്്്നബ്സീ
ലിയനസ്പ്്ർതാരംകനയമ്ർ.ടവ്ിറ്്റി
ലധോസ്്്്്കചയത്വീഡിധോയില്കട
യാണ് കനയമ്ർആധോഗയ്നെ്വർത്്
െർക്്്അഭിനന്്നമറിയിച്്ത.് നെ്ിയ
കപ്്ട്് ആധോഗയ്നെ്വർത്്െകര സവ്
ത്്ംജീവനെണയംവച്്്ംമറ്്്ള്്വകര
രക്്ിക്്ാന നെ്വർത്്ിക്്്ന്്നിങ്്
ളക്്്എക്്്നന്്ിയം്അഭിനന്്നങ്്
ളം്-കനയമ്ർടവ്ീറ്്്കചയത്.്
കനയമ്റ്കടനെ്തിെരണത്്ിന്വ
ലിയരീതിയില്ള്്സവ്ീെരണമാണ്ല
ഭിക്്്ന്്ത.്ടവ്ീറ്്്കചയത്തിന്മറ്െടി
യായിലക്്ക്്ണക്്ിന്നെ്തിെരണ
മാണ് ലഭിച്്്കോണ്്ിരിക്്്ന്്ത.് ഇ
ത്്്യയികലസാോരണജനങ്്ളകക്്
പ്്ംൊയിെതാരങ്്ളം്ഇന്്്നടക്്്
ന്്ജനതാെർഫയ്്വിക്്് ഭാഗമായി
കവക്ധന്്രം അഞ്്ിന് കെെള
കോട്്ിആധോഗയ്നെ്വർത്്െർക്്്ന
ന്്ിെറയം്.സക്െയിനിലം്ഇറ്്ലിയി
ല്കൊകക്് ജനങ്്ള ഇത്്രത്്ില
കെര്മാറിക്ക്ണ്്് ആധോഗയ്നെ്വർ
ത്്െർക്്്നന്്ിെറയം്.

ടി-20
മോകകപ്്ിന്
റിസർവ്ദിനം
മേണമേന്്്
കമലബണ:ഈവർഷംഓസധ്ന്ടലി
യയിലകവച്്്നടക്്്ന്്പ്ര്ഷന്്ാ
ര്കടടി20ധോെെപ്്ിന്റിസർവ്ദി
നം ധവണകമന്്ആവശയ്വ്മായി
ഓസ്ധന്ടലിയനനെ്ിക്്റ്്്ധോർഡ.്
ഇതിനായി ഇ്്്ർനാഷണല നെ്ി
ക്്റ്്്ൌണസിലികനസമീെിക്്ാ
നഒര്ങ്്്െയാണ്ഓസ്ധന്ടലിയന
നെ്ിക്്റ്്്ധോർഡ.്ഐ.സി.സിനി
യമനെ്ൊരംനിലവിലകഫനലമ
ത്്രങ്്ളക്്്മാനത്മാണ്റിസർവ്
ദിനംഉള്്ത.്ഈനിയമത്്ിലമാ
റ്്ംവര്ത്്ാനഇനിനടക്്്ന്്ഐ
സിസിയ്കടമീറ്്ിങ്്ിലഓസ്ധന്ടലി
യനനെ്ിക്്റ്്്ധോർഡ്ആവശയ്കപ്്
ടം്.ഈവർഷംനടന്്വനിതെള്
കടടി20ധോെെപ്്ിലറിസർവ്ദി
നംഇല്്ാതിര്ന്്ത്വിവാദങ്്ളക്്്
വഴി കതെിയിച്്ിര്ന്്്. ഇത്്്യയം്
ഇംഗ്്ണ്്്ംതമ്്ില്ള്്വനിതാടി20
ധോെെപ്്ിക്്്ആദയ്കസമികഫ
നലമഴമ്ലംഉധെക്്ിക്്്െയം്
നര്്പ്്്ഘട്്ത്്ികല മിെച്് നെ്െടന
ത്്ിക്്്അടിസ്്ാനത്്ിലഇത്്്യ
കഫനലഉറപ്്ിക്്്െയം്കചയത്ി
ര്ന്്്.ഈവർഷംഒധട്്ബർ18നാ
ണ്ടി20ധോെെപ്്ികലആദയ്മത്്
രം.നവംബർ15ന്കഫനല.

അയർലൻഡ-്ബംഗ്്ാമേശ്
പരമ്്രഉമപക്്ിച്്്
ലണ്്ന്്:കമയ്മാസംനടധക്്ണ്്ിയിര്ന്്അയർലന്്ഡ-്ബംഗ്്ാ
ധദശ്ഏെദിനെരമ്്രകൊവിഡ്19മഹാമാരികയത്ടർന്്്മാ
റ്്ിവച്്്.യ്കെ,അയർലന്്ഡ്സർക്്ാര്െള്കടനിർധദശകത്്
ത്ടർന്്ാണ്നീക്്ം.കൊവിഡ്വയ്ാെനംനെ്തിക്ലമായിബാ
േിക്്്ന്്ഒട്വിലകത്്െരമ്്രയാണിത.്െരമ്്രമാറ്്ിവക്്ാ
ന്്അയർലന്്ഡ-്ബംഗ്്ാധദശ്ധോർഡ്െള്്സംയ്ക്്മായി
തീര്മാനിക്്്െയായിര്ന്്്.
താരങ്്ള്കടയം് െരിശീലെര്കടയം് ആരാേെര്കടയം്
ആധോഗയ്വം്സ്രക്്യം്സംരക്്ിധക്്ണ്്ത്െടമയാകണന്്്
അയർലന്്ഡ്നെ്ിക്്റ്്്ചീഫ്എകസ്ിെയ്്ട്്ീവ്ഓഫീസർവയ്ക്്
മാക്്ി.കമയ്14മ്തല്്19വകരനടധക്്ണ്്ിയിര്ന്്െരമ്്രയി
ല്്മ്ന്്്ഏെദിനങ്്ൊണ്നിശ്്യിച്്ിര്ന്്ത.്പ്ത്ക്്ിയതി
യതിനെ്ഖയ്ാെിച്്ിട്്ില്്.
കൊവിഡ്19ൊയിെധോെകത്്ഒന്്ാകെതാെംകതറ്്ിച്്ിരി
ക്്്െയാണ.്നിരവേി നെ്ിക്്റ്്്മത്്രങ്്ൊണ്മാറ്്ിവക്്്െ
ധോഉധെക്്ിക്്്െധോകചയത്ത.്

ോഞ്്സ്്്്ർ-ഈസ്്്്്ബംഗാൾേത്്രം
ഉമേക്്ിച്്്

മേരിമോംക്വാറന്്്ീൻചട്്ങ്്ൾലംഘിച്്്?
നയ്്ഡലഹി∙വനിതാധോകസ്ിങ്്ിലഇത്്്യയ്
കടമിന്്്ംതാരമായഒെിംെയ്നധമരിധോം,െവ്ാ
റ്്്ീനചട്്ങ്്ളലംഘിച്്്രാഷ്നട്െതിഭവനില
വിര്ന്്ികനത്്ി.ധോർദാനികലഅമ്്ാനിലന
ടന്്ഏഷയ്–ഒഷയ്ാനിയഒെിംെികസ്്ധോഗയ്താമ
ത്്രങ്്െിലെകങ്്ട്ത്്ധശഷംഈമാസം13ന്
നാട്്ിലതിരികച്്ത്്ിയധമരിധോം,െവ്ാറ്്്ീനി
ലിരികക്്രാനട്്്െതിഭവനിലസംഘടിപ്്ിച്്വി
ര്ന്്ിലെകങ്്ട്ത്്്.
വിധദശയാനത്െഴിഞ്്്തിരികച്്ത്്ിയവർനി
ർബന്്മായം്14ദിവസധത്്ക്്്െവ്ാറ്്്ീനില
നെ്ധവശിക്്ണകമന്്ചട്്ംനിലനിലകക്്യാണ്
രാജയ്സഭാഎംെിക്ടിയായധമരിധോംരാനട്്്െ
തിഭവനിലനടന്്ചടങ്്ിലെകങ്്ട്ത്്ത.്
ഈമാസം16നാണ്96എംെിമാർക്്ായിരാ

നട്്്െതിഭവനിലനെ്ധത്യെെരിൊടിസംഘടിപ്്ി
ച്്ത.്രാനട്്്െതിഭവനെിന്്ീട്ടവ്ീറ്്്കചയത്ചട
ങ്്ികലചിനത്ത്്ിലധമരിധോംമറ്്്എംെിമാർ
കക്്പ്്ംനിലക്്്ന്്ചിനത്ങ്്ള്മ്ണ്്്.
ധോർദാനിലധോകസ്ിങ്ട്ർണകമ്്്ിലെ
കങ്്ട്ത്്താരങ്്കെല്്ാം14ദിവസധത്്ക്്്െവ്ാ
റ്്്ീനില നെ്ധവശിക്്്കമന്്് െരിശീലെയായ
സാത്്ിയാധോനീവവയ്ക്്മാക്്ിയിര്ന്്്.രാ
നട്്്െതിഭവനികലചടങ്്ിലെകങ്്ട്ത്്ൊരയ്ം
സ്്ിരീെരിച്്്ധമരിധോംെിന്്ീട്നെ്സത്ാവന
യിറക്്ി.
രാനട്്്െതിഭവനിലസംഘടിപ്്ിച്്െരിൊടി

യിലധമരിധോമിനം്ബികജെിഎംെിദ്ഷയ്ത്്്
സിങ്്ിനം്പ്റകമനിരവേിഎംെിമാർനെ്ഭാത
ഭക്്ണത്്ിനായിഒത്്്ക്ടിയിര്ന്്്.

ഇംഗ്്ണ്്ിൽഇനികര്ിക്്റ്്്
മേയ്അവസാനംോകര്ം
ലണ്്ന്്:കൊവിഡ്19നിയനത്്്ണവിധേയമല്്ാത്്സാഹചരയ്
ത്്ില്് െട്ത്് തീര്മാനങ്്ള്മായി ഇംഗ്്ീഷ് ആന്്ഡ് കവ
യ്ല്്സ്നെ്ിക്്റ്്്ധോർഡ.്കമയ്28ന്മ്ന്്പ്കന്ൊഫഷണല്്മ
ത്്രങ്്കൊന്്്ം നടധത്്ണ്്എന്്് ധോർഡ് തീര്മാനിച്്്.
2020സീസണ്്ആരംഭിക്്ാന്്ഏഴ്ആഴച്കത്്സാവൊശമാ
ണ് ധോർഡ്കെകക്ാ്ണ്്ിരിക്്്ന്്ത.്ൌണ്്ിക്്ബ്െളം്
കന്ൊഫഷണല്്നെ്ിക്്ധറ്്ർസ്അധോസിധയഷന്മായി(െിസി
എ)ചർച്്കചയത്ാണ്തീര്മാനകമട്ത്്ത.്ജ്ണിധോജ്കല
യിധോഓഗസ്്്്ിധോസീസണ്്ആരംഭിക്്ാന്ള്്ആധോചനെ
ള്്നടക്്്ന്്തായിധോർഡ്വയ്ക്്മാക്്ി.ഏനെ്ില്്12നായിര്
ന്്്കൌണ്്ിചാമ്്്യന്്ഷിപ്്്ആരംഭിധക്്ണ്്ിയിര്ന്്ത.്
ജ്ണില്്കവസ്്്്്ഇന്്ഡിസികനതിരായമ്ന്്്കടസ്്്്്െള്കടെ
രമ്്രയം്ടി20ബ്്ാസ്്്്്ംഇത്്്യന്്വനിതെള്്ക്്്എതിരായെര
മ്്രയം്നടധക്്ണ്്ത്ണ്്്.അടച്്ിട്്ധസ്്്്ഡിയങ്്െില്്സീസണ്്
ആരംഭിക്്്ന്്തം്മത്്രങ്്ള്്കവട്്ിച്്്ര്ക്്്ന്്തം്െരിഗണ
നയില്ണ്്്.ധോെത്്്എല്്ാഅത്്ാരാഷ്നട്മത്്രങ്്ളം്ഐ
െിഎല്്അടക്്മ്ള്്ലീഗ്െളം്നിർത്്ിവച്്ിരിക്്്െയാണ.്
ഏനെ്ില്്15വകരയാണ്ഐെിഎല്്മാറ്്ിവച്്ിരിക്്്ന്്ത.്ഇംഗ്്
ണ്്ിക്്്നശ്ീലങ്്ന്്െരയ്ടനവം്റദ്്ാക്്ിയവയില്ണ്്്.ഇത്്്യ-ദ
ക്്ിണാനഫ്ിക്്,ഓസധ്ന്ടലിയ-നയ്്സിലന്്ഡ്ഏെദിനെരമ്്ര
െളം്ഉധെക്്ിച്്ിര്ന്്്.



2020 മാർചൃ്ൃ22ഞായർ സാമ്്ത്്ികം 11TSR/KKD

സവുരണം
30,400

നവളിനചൃൃണൃൃ:മിലൃൃിങൃ 16,900
നവളിനചൃൃണൃൃ 15,500
നകാതപൃ 10,390-11,200
പിണൃൃാകൃ്ൃഎകസൃന്പലൃൃർൃൃ 2400
പിണൃൃാകൃ്ൃഷറാടൃൃറി 3100
കൃരൃമൃളകൃഅൺൃൃരാർൃൃേിൾൃൃഡൃ29,800
പൃതിയകൃരൃമൃളകൃ 28,800
കൃരൃമൃളകൃരാർൃൃേിൾൃൃഡൃ 31,800
ചൃകൃ്ൃമീഡിയം 26,500
ചൃകൃ്ൃനേസൃ്ൃൃൃ 27,500
മഞൃൃൾൃൃൊടൻൃൃ ഇലൃൃ
ഷസലം-ഈഷറാഡൃ7200-7600
കാഞൃൃിെകൃൃൃരൃ 1850
അടയകൃൃൃെയൃൃ 24,000- 25,000
അടയകൃൃൃഓൾൃൃഡൃ25,000-26,000
പഞൃൃസാെ 3620
മൃളകൃ 15,000-27,000
ഉഴൃനൃ്ൃ 9,000-10,000
നെറൃപയർൃൃ 9500-10,500
കടല 5100-6300

മൃതിെ 4000
എളൃ്ൃ 14,000-15,000
മലൃൃി 7600-19,000
പചൃൃെിെമൃൃർൃൃ22600-3400
പൃഴൃകൃൃലെി(ജയ)3400-3500

ജാതികൃൃനതാണൃൃൻൃൃ(കിഷലാ)200-240
ജാതികൃൃനതാണൃൃിലൃൃാതൃൃതൃ(കിഷലാ)

400-450
ജാതിപതതൃിമഞൃൃ-ചൃവപൃ്ൃ(കിഷലാ)

1000-1300
തരൃാമൃൃൃ(കിഷലാ) 550

റേർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്5ഷതൃരഡൃ
11,400-12,200

റേർൃൃആർൃൃഎസ്എസ്4ഷതൃരഡൃ12,650
ഒടൃൃൃപാൽൃൃ 7800
ലാറൃൃകസൃ് 7,800
സവൃർൃൃണം 30,400
പാംഓയിൽൃൃ 7550

സാരിയുടെറാണി
ബീനകണുുൻ
ഷകെളതൃൃിനൃൃൃഫാഷനൃൃൃൊജൃൃിയാനെ
നൃൃ ഷൊേയൃതൃൃിനൃൊവിൻൃൃതൃമൃൃിൽൃൃഒരൃ
തൃൃെഷമയൃളൃൃൃ,േീെകണൃൃൻൃൃ.സാെിസം
സക്ാെനതൃൃഅവിശവൃസെീയമായ െീതി
യിൽൃൃമാറൃൃിമറിചൃൃസംെംഭക.
തമിഴെൃാടൃൃിനല തിരൃനെൽൃൃഷവലിയിൽൃൃ
െിനനൃൃതൃൃിയവീെയൃൃനറഡയൃാർൃൃ1910ൽൃൃആ
ലപൃൃൃഴയിൽൃൃശീമാടൃൃിയൃനടആേയൃവയൃാപാെ
ഷകതനൃൃൃംതൃടങൃൃൃഷമൃാൃൾൃൃതനൃൃൃനെറൃമകൾൃൃ
ആവയൃാപാെഷകതനൃൃൃനതൃൃഷലാകതൃൃിനൃൃൃ
നെറൃകയിൽൃൃഎതൃൃികൃൃൃനമനൃ്ൃകരൃതിയി
ടൃൃൃണൃൃാവിലൃൃ.1950ൽൃൃശീമാടൃൃിയൃനടവയൃാപാെ
ഷകതനൃൃൃംവീെയൃൃനറഡയൃാറൃനടമകൻൃൃതിരൃ
നവങൃൃിടംഷകാടൃൃയതൃൃ്തൃടങൃൃൃഷമൃാൃൾേീ
െകണൃൃൻൃൃജെിചൃൃിടൃൃൃണൃൃായിരൃനൃൃിലൃൃ.1960
ജൃവല16ൊണൃേീെയൃനടജെെം.ശീ
മാടൃൃിയൃനട വളർൃൃചൃൃയൃനട തൃടകൃൃമായിരൃ
നൃൃൃഅത.ൃ
നെറൃപൃൃകാലംനതാടൃൃൃതനനൃൃഒരൃഊ
ർൃൃജതപൃവാൈമായിരൃനൃൃൃേീെ.പഠെതൃൃി
നലനൃൃൃംഒനൃൃാമത.ൃസക്ൃൾൃൃപഠെതൃൃിനൃ
ഷശഷംഷോടൃൃണിയിൽൃൃേിരൃേം.അതംൃെ
ണൃൃാംറാഷങൃാൃനട.ഉപെിപഠെതൃൃിനൃആതരൃ
ൈമൃണൃൃായിരൃനൃൃൃനവങൃൃിലംൃഒറൃൃകൃൃൃടൃൃിയാ
യതിൊൽൃൃമാതാപിതാകൃൃൾൃൃേീെനയഅ
ധികംഅകനൃൃൃെിൽൃൃകൃൃാൻൃൃഅനൃവേിചൃൃി
രൃനൃൃിലൃൃ. ഷഡാകറൃൃൃറാകാൊയിരൃനൃൃൃ ഷമാ
ൈം. എനൃൃാൽ േിസിെസ് ഷലാകഷതൃൃ
കൃൃാണൃമാതാപിതാകൃൃൾൃൃെയിചൃൃത.ൃവിവാ
ൈതൃൃിനൃഷശഷം മൃതൃൃചൃൃനൃൃൃയംൃ അചൃൃ
നൃൃൃയംൃ പാതപിനൃൃൃടർൃൃനൃൃൃ വസത്തൃവയൃാ
പാെെംരഷതൃൃകൃ്ൃേീെചൃവടൃവചൃൃൃ.
ഇനൃൃൃയയകൃൃൃൃ പൃറഷമ യൃഎഇ, യൃഎ
സഎ്തൃടങൃൃിആഷരാളതലതൃൃിലൃളൃൃതപൃ
ധാെഫാഷൻൃൃഷകതനൃൃൃങൃൃളിനലലൃൃാംേീെ
യൃനടസാെിഡിവസനൃകൾൃൃപൃറതൃൃിറ
ങൃൃി.േിസഷ്പാകൃൃ്വതൃേഡലൃകൾൃൃ,കാ
ഷവൃലൃകൾൃൃഎനൃൃിവയംൃ കടൃൃ്സ്ആൻഡൃ
ഫിറൃൃ്സിനലപൃതൃമകളംൃശീമാടൃൃിനയമറൃൃൃ
ഷകതനൃൃൃങൃൃളിൽൃൃെിനൃൃൃംവയൃതയൃസത്മാകൃൃൃ

നൃൃൃ.നൃതൃൃനതൃൃസഷ്െൈിചൃൃനപൺൃൃകൃടൃൃി,
െർൃൃതൃൃകിനയനൃൃെിലയിൽൃൃഷലാകംകീഴട
കൃൃൃനമനൃൃ് സവൃപെൃം കണൃൃൃ െടനൃൃ നപ
ൺൃൃകൃടൃൃിഒടൃവിൽൃഷലാകതൃൃിനൃൃൃനെറൃക
യിൽൃൃഎതൃൃൃനൃൃതൃകൃടൃേേിസിെസി
നെ ആഷരാള തലതൃൃിഷലകൃൃ് എതൃൃിചൃൃ
നതൃകഡിറൃൃൃമായി.
ഇൃൃൃർൃൃനെറൃൃൃംകംപയൃൃടൃൃറംൃലാപഷൃടാപംൃ
നസൽൃൃഷഫാണംൃഇലൃൃാതൃൃകാലഘടൃൃതൃൃി
ൽൃൃഒരൃസത്തൃീകൃ്ൃേിസിെസ്വളർതൃൃൃക
ഇനൃൃ്കരൃതൃനൃൃതിഷെകൃൃാൾൃൃവലിയനവ
ലൃൃൃവിളിയായിരൃനൃൃൃ. ഒരൃേിസിെസക്ാ
െിയാകൃനമനൃൃ്സവൃപെൃംഷപാലംൃകാണാ
തിരൃനൃൃസത്തൃീയൃനടവകകളിഷലകൃ്ൃവലി
നയാരൃേിസിെസ്ഉതൃൃെവാേിതവൃംവനൃൃൃ
ഷെരൃകയായിരൃനൃൃൃ.സാവധാെതൃൃിൽൃൃത
നൃൃൃകഠിെതപൃയതെൃവംൃഅർൃൃപൃൃണമഷൊ
ഭാവവംൃ നകാണൃൃ് ഒരൃസാതമൃാജയൃം നകടൃൃി
നപൃാൃകൃൃി.മികചൃൃമാനെജനൃമൃ്ൃൃശീലങൃൃളംൃ
സൃസൃൃിെമായ തപൃവർൃൃതൃൃെ സംവിധാെ
വംൃനകാണൃൃൃവനൃൃൃ.ഷകെളതൃൃിൽൃൃെണൃ്ൃശാ
ഖകളാണൃശീമാടൃൃികൃൃൃളൃൃത.ൃഷകാടൃൃയതൃൃൃം
നകാചൃൃിയിലംൃ.
ഓഷൊെിമിഷവംൃേീെകണൃൃൻൃൃശീമാ
ടൃൃിയൃനടമൃഖംമിനൃകൃൃൃനൃൃതിൽൃൃഅവിൊ
മം തപൃവർൃൃതൃൃികൃൃൃനൃൃൃ.േിസിെസ്ആവ
ശയൃതൃൃിനൃമാസതൃൃിൽ10-24േിവസവംൃ
യാതതൃ ഷവണൃൃിവരംൃ. വാൊണസി, നകാ
ൽൃൃകൃൃതൃൃ, േംരളൃര,ൃ ഡൽൃൃൈി..... ഒറൃൃ
യകൃൃൃാണൃയാതതൃകൾൃൃ.വൻൃൃെരെങൃൃളിനല
ഷലറൃൃസൃ്ൃൃൃനതൃടൻൃൃഡംൃതരൃാമങൃൃളിനലനതൃടഡീഷ
ണൽൃൃവസത്തൃങൃൃളംൃഷതടിയൃളൃൃയാതതൃക
ൾൃൃആഴെൃകഷളാളംെീളംൃ.ശീമാടൃൃിയൃനടപ
ർൃൃഷചൃൃസിനൃഷവണൃൃി ഒറൃൃയകൃൃൃൃളൃൃ ആേയൃ
നതൃൃ ദൃെയാതതൃ ഡൽൃൃൈി, വാൊണസി,
നകാൽൃൃകൃൃതൃൃഎനൃൃിവിടങൃൃളിഷലകൃൃായി
രൃനൃൃൃ.അനൃൃ് 38 വയസ.് കണൃൃനൃൃൃ ഷവ
ർൃൃപാടിനൃഷശഷം.ഭർൃൃതൃൃാവിനൊപൃൃംഷപാ
യിരൃനൃൃതിൊൽൃൃഎലൃൃാവർൃൃകൃൃൃംപെിെയ
മൃണൃൃായിരൃനൃൃൃ. െനലൃാൃരൃസൃൃാപെതൃൃി

നൃൃൃഉടമഎനൃൃഷപരംൃആേെംലഭികൃൃാൻൃൃ
ഇടയാകൃൃി.അവിനടെിനൃ്ൃഒറൃൃയകൃൃൃൃനകടൃൃി
ഉയർതൃൃൃകയായിരൃനൃൃൃഈഷലാകം.സാ
ധാെണകൃൃാർൃൃകൃൃൃ ഷവണൃൃിയൃളൃൃഫാഷൻൃൃ
ഷലാകംഎനൃൃെിലയകൃൃൃാണൃനകാചൃൃിയിൽൃൃ
ശീമാടൃൃിവരൃനൃൃത.ൃതപൃവർൃൃതൃൃെംആെംഭിചൃ്ൃ
െണൃൃൃവർൃൃഷതൃൃിനൃളൃൃിൽൃൃശീമാടൃൃിഉപഷഭാ
കൃൃാകൃൃൾൃൃകൃൃ്അവരൃനടഇഷൃൃങൃൃൾൃൃകൃൃനൃ
സെിചൃൃൃളൃൃവസത്തൃങൃൃൾൃൃതയാറാകൃൃിനകൃാൃ
ടൃകൃൃൃനൃൃതയൃൃൽൃൃയൃണിറൃ്ൃതൃറനൃൃൃ.ഷൈാളി
വൃഡിലംൃ ഷോളിവൃഡിലംൃ ഉളൃൃ ഫാഷ
നൃകൾൃൃഉപഷഭാകൃൃാകൃൃൾൃൃകൃൃ്ലഭയൃമാകൃൃി.
ഷോളിവൃഡിനലഡിവസെർൃൃവർൃൃണങൃൃ
ൾൃൃശീമാടൃൃിയിൽൃൃഒരൃങൃൃി.എംഷതൃോയഡൃറി
യംൃകലൃൃൃകളംൃപൃതമയാർൃൃനൃൃതൃണിതൃൃെ
ങൃൃളംൃഇവനയാരൃകൃൃാൻൃൃഉപഷയാരിചൃൃൃ.മ
ലയാളിസത്തൃീകൾൃൃകൃ്ൃആതൃൃവിശവൃാസംപ
കരൃനൃൃപൃതിയപൃതിയഫാഷനൃകൾൃൃഒ
രൃങൃൃി.
വസത്തൃങൃൃൾൃൃേീൊകണൃൃനൃപാഷൊ
ണ.ൃതനൃൃൃഷഷാറൃമിനലഷലഡീസ്വസത്തൃ
ങൃൃൾൃൃമികൃൃതംൃേീെഷെെിടൃ്ൃകണൃ്ൃനസല
കറൃൃൃ് നെയൃൃൃനൃൃതാണ.ൃ ഓഷൊനൃൃൃം മനറൃൃ
ങൃൃൃം കാണാതൃൃ യൃണീകൃ ഡിവസൻൃൃ.
സവൃനൃൃംവസത്തൃങൃൃൾൃൃനതെനഞൃൃടൃകൃൃൃനൃൃ

കാെയൃതൃൃിലംൃ േീ
െ െമൃൃർൃൃ വണൃൃാ
ണ.ൃനകാവിഡൃോ
ധനയതൃടർൃൃനൃൃ്മാ
ർൃൃചൃ്ൃഅവസാെംവ
നെശീമാടൃൃിസൃൃാപ
െങൃൃൾൃൃകൃൃ് അവ
ധിയാണ.ൃ പനകൃൃ
കമൃൃെിയൃനടഫാഷൻൃൃഷലാകംെിയതനൃൃൃി
കൃൃൃനൃൃവർൃൃഇഷപൃാൃഴംൃെിനൃൃയിലാണ.ൃനകാ
വിഡൃകാലതൃൃിനൃഷശഷംഎങൃൃനെെീ
ങൃൃണം.
2005ലാണൃമാറൃൃങൃൃളൃനടവലിയകൃതി
പൃൃിഷലകൃൃ്ശീമാടൃൃിമാറൃനൃൃത.ൃഅനൃൃ്ശാേി
കിൈഷവലിഎനൃൃഷപെിൽൃൃവിവാൈസാെി
കളൃനടവലിയഷമളശീമാടൃൃിയിൽൃൃെടനൃൃൃ.
ഇതൃപെസയൃവയൃവസായഷതൃൃയംൃപിടിചൃൃൃല
ചൃൃൃ.ഷലാകതൃൃിനലതനനൃൃഏറൃൃവംൃെീളം
കൃടിയ,വകയിൽൃൃനെയതൃസിൽൃൃകൃ്ൃസാ
െി(ഏകഷേശം500മീറൃൃർൃൃെീളം)2007ൽൃൃഒ
രൃങൃൃി.ഇനൃൃൃയയിനലഏറൃൃവംൃവലിയമൃനൃ്ൃ
ഷഷാറൃമൃകളിൽൃൃഒനൃൃായിശീമാടൃൃിനയസി
എൻൃൃേിസിനതെനഞൃൃടൃതൃൃൃ.2010ശീമാ
ടൃൃിയൃനടനൃറാംവാർൃൃഷികമായിരൃനൃൃൃ.
ഈഷറാഡൃ ഷകായമൃൃതൃൃൃർൃൃ വീഷവഴസൃ്

കമൃൃൃയൃണിറൃൃിയിൽൃൃെിനൃൃൃംവലഫൃവടം 
അചൃൃീവനൃമൃ്ൃൃഅവാർൃൃഡ,ൃഇനൃൃൃയഷതൃടഡൃനഫ
യർൃൃ ഫൗഷണൃൃഷനൃൃൃ സാെി അവാർൃൃഡ,ൃ
വടംസ് തരൃൃപൃൃിനൃൃൃവൃമൻൃൃഒഫൃസബസൃൃൃൃൃ
ൻൃൃസ്അവാർൃൃഡ,ൃഫാഷൻൃൃമതനൃൃൃയൃനടനേ
സൃൃ്ൃൃവൃമൻൃൃഎൻതടൃതപൃണർൃൃഅവാർൃൃഡ,ൃജൃ
െിയർൃൃഷെംേർഅവാർഡൃതൃടങൃൃിെിെ
വധിേഹൃമതികൾഷതടിനയതൃൃി.കവൃീൻൃൃ
ഓഫൃസിൽൃൃകസൃ,്എകസൃലൻൃൃസ്ഇൻൃൃസി
ൽൃൃകസൃ്എനൃൃീഅവാർൃൃഡൃകൾൃൃയഥാതകൃമം
ഷൊർൃൃതൃ്ൃഅനമെികൃൃയിനലതപൃവാസിഷക
െളാഅഷസാസിഷയഷനംൃ ഷമെിലാൻൃൃഡൃ
വാഷിംങടൃൺൃൃശാഖയംൃെൽൃൃകിആേെി
ചൃൃൃ.ഭാവിയിൽൃൃേിസിെസ്െംരതൃ്ൃഎതൃൃ
ണനമനൃ്ൃഉളൃൃിൽഷമാൈമൃളൃൃഓഷൊനപ
ൺകൃടൃൃിയംൃതപൃതീകൃൃഷയാനടഉറൃൃൃഷൊകൃൃൃ
നൃൃതൃേീെകണൃൃനെതനനൃ.ൃ

തമിഴന്ാട്്ിലെ
തിര്ലനല്്വേെിയില്്

നിലന്്ത്്ിയേീരയ്്ലെഡയ്ാര്്
1910ല്്ആെപ്്്ഴയില്്

ശീമാട്്ിയ്ലെആദയ്േയ്ാപാരവേനദ്്്ം
ത്െങ്്്വപ്ാ്ള്്തല്്്ലെറ്മേള്്

ആേയ്ാപാരവേനദ്്്ലത്്
വൊേത്്ില്്്ലനറ്േയില്്

എത്്ിക്്്ലമന്്്േര്തിയിട്്്ണ്്ാേില്്.

ഇ്്്ർ്്രനറ്്ിൽ്്
ക്തിപ്്്

നകാചൃൃി:ൊജയൃതൃ്ൃനൊവിഡൃഭീ
തിയിൽൃൃവർൃൃകൃൃ്തഫൃംഷൈാംനതൃട
ൻൃൃഡൃആയഷതാനടവവവഫ
ഷഡാങൃൃിളൃകളംൃ നെറൃൃ്കണകൃൃ
നൃളൃൃഅനൃേനൃൃസാമതരൃിക
ളംൃചൃടപൃൃം ഷപാനല വിറൃൃഴിയൃ
നൃൃൃ.െണൃൃാഴെൃയിൽൃൃൊജയൃതൃ്ൃപൃ
തൃതായി എടൃതൃൃ നെറൃൃ്കണ
കൃൃനൃകൾൃൃെണൃൃിെടൃൃിയായതായാ
ണൃറിഷപൃാൃർൃൃടൃ്ൃ.മാതതൃമലൃൃഷഡാങൃൃി
ളൃകൾൃൃ, വവവഫ റൃടൃൃറൃകൾൃൃ,
ലാപഷൃടാപൃൃൃകൾൃൃതൃടങൃൃിയഡി
ജിറൃൃൽൃൃ ഉപകെണങൃൃളൃനട വി
ൽൃൃപൃൃെയംൃ വർൃൃധിചൃൃതായിഈ 
ഷമഖലയിലൃളൃൃവർൃൃപറയൃനൃൃൃ.
ഇനൃൃൃയയിൽൃൃെിലവിൽൃൃ17േശ
ലകൃൃം ൈൗസ് കണകൃൃനൃക
ളംൃ19േശലകൃൃംഓഫീസ്കണ
കൃൃനൃകളൃമാണൃ ഷതൃോഡേൃാ
ൻൃൃഡൃആയിഉളൃൃത.ൃഈ36േശ
ലകൃൃം കൃടാനത പൃതൃതായി
ഷെർൃൃനൃൃിെികൃൃൃനൃൃ വലിനയാരൃ
വിഭാരംകൃനടവരൃഷമൃാൃൾൃൃനട
ലിഷകാം കമൃൃെികൾൃൃകൃൃ് വൻൃൃ
ഷെടൃൃമാകംൃ.ഐടിൈബൃൃൃകളാ
യേംരളൃരൃവിലംൃഎറണാകൃ
ളതൃൃൃംഡിജിറൃൃൽൃൃഉപകെണങൃൃ
ളൃനടവിൽൃൃപൃൃെയിൽൃൃഇതൃതപൃകട
മാണ.ൃകഴിഞൃൃേിവസംവിറൃൃഴി
കൃൃനപൃൃടൃൃവവവഫഉപകെണ
ങൃൃൾൃൃകഴിഞൃൃവതൃതമാസതൃൃി
നലഏറൃൃവംൃവലിയെിലയിലാ
നണനൃൃാണൃ നകാചൃൃിയിനല ക
ണകൃൃൃകൾൃൃ.

നിഷഷ്്പങ്്ൾ്്സ്െഷ്്ിതം:രയസബ്ാങ്്്
െയൃൃഡൽൃൃൈി: നയസ് ോങൃൃി
നലെിഷകൃൃപങൃൃൾൃൃസൃെകൃൃി
തമാനണനൃ്ൃഅഡമൃിെിസഷ്തൃട
റൃൃർൃൃതപൃശാനൃ്ൃകൃമാർൃൃവയൃകൃൃമാ
കൃൃി. ഡിഷപൃാൃസിറൃൃർൃൃമാരൃനട
യംൃ,ഉപഷഭാകൃൃാകൃൃളൃനടയംൃ
പൃർൃൃണ സൃെകൃൃിതതവൃം ഉറ
പൃൃൃവരൃതൃൃൃനമനൃൃൃംഅഷദൃൃൈം
പറതൃൃൃ.ോങൃൃിനൃൃൃനമാറഷടൃാൃ
റിയംെീങൃൃിയതിനൃഷശഷമാ
ണൃഅഷദൃൃൈം ഇകൃൃാെയൃം വയൃ
കൃൃമാകൃൃിയത.ൃോങൃൃിനൃപൃറ
നമെിനൃൃൃളൃൃഫണൃൃൃകനളആ
തശൃയിഷകൃൃണൃൃസാൈെെയൃംഇ
ഷപൃാൃൾൃൃഇലൃൃ.ോങൃൃിനൃസവൃയം

െിലെിൽകൃൃൃാനൃളൃൃഫണൃ്ൃഇ
ഷപൃാൃൾൃൃഉണൃ്ൃ.
െിലവിൽൃൃ നയസേ്ാങൃൃി
നൃൃൃ49ശതമാെംവരൃനൃൃഓ
ൈെികൾൃൃഎസേ്ിഐഏനറൃൃ
ടൃതൃൃിടൃൃൃമൃണൃ്ൃ.ോങൃൃിനൃൃൃസാ
മൃൃതൃൃിക തപൃതിസനൃൃികൃൃ്പ
െിൈാെംകനണൃൃതൃൃൃകനയനൃൃ
ലകൃൃൃയഷതൃാൃനടറിസർവൃോ
ങൃൃ് ഒഫൃ ഇനൃൃൃയ 60,000 രൃപ
ഷയാളംകടംനകാടൃതൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.
എനൃൃാൽൃൃനൊവിഡ-ൃ19മൃലം
ോങൃൃിനൃൃൃതപൃവർൃൃതൃൃെംമനൃൃ
രതിയിഷലകൃൃ് െീങൃൃിനയനൃൃ
റിഷപൃാൃർൃൃടൃൃൃകളൃണൃൃ്.ഇതൃമൃല

മാണൃഓൈെിവിലയിൽൃൃഇടി
വൃ ഷെഖനപൃൃടൃതൃൃിയനതനൃൃാ
ണൃവിലയിരൃതൃൃൽൃൃ.
ഷററൃൃിങൃഏജൻൃൃസിയായമൃ
ഡിസ്നയസ്ോങൃൃിനൃൃൃഷററൃൃി
ങംൃഉയർൃൃതൃൃിയിടൃൃൃണൃ്ൃ.മാർൃൃചൃ്ൃ
13ൊണൃ ഷകതനൃൃൃ മതനൃൃൃിസഭ
നയസ് ോങൃൃിനൃൃൃ പൃെർൃൃെി
ർൃൃമൃൃാണ പദൃൃതികൃൃ് അംരീ
കാെം െൽൃൃകിയത.ൃ ഈ മാ
സം26നൃോങൃൃിനൃൃൃപൃതിയ
ഷോർൃൃഡൃതപൃാേലയൃതൃൃിൽൃൃവ
ഷനൃൃകൃൃൃം.െിലവിൽൃൃഎസേ്ി
ഐ,േനൃൃൻൃൃോങൃൃ്,നഫഡ
റൽൃൃോങൃ്ൃതൃടങൃൃിയവർൃൃനയ

സ്ോങൃൃിനൃമികചൃൃപിനൃൃൃണ
യാണൃെൽൃൃകിയിടൃൃൃളൃൃത.ൃഐ
സിഐസിഐോങൃൃൃം, എ
ചൃൃ്ഡിഎഫസൃിയംൃ ഷെർൃൃനൃൃ്
നയസ്ോങൃൃിൽൃൃആനക െി
ഷകൃൃപികൃൃൃക1,000ഷകാടിരൃ
പഷയാളമായിെികൃൃൃം. ൊജയൃ
നതൃൃഏഴൃസവൃകാെയൃോങൃൃൃക
ൾൃൃ നയസ് ോങൃൃിൽൃൃ 3,950
ഷകാടിരൃപഷയാളംഇതിഷൊ
ടകംെിഷകൃൃപംെടതൃൃിയിടൃൃൃ
ണൃൃ്. ആകസൃിസ് ോങൃൃൃം,
ഷകാടൃൃകൃമൈീതനൃൃൃോങൃൃൃംകൃടി
ഷെർൃൃനൃ്ൃ600ഷകാടിരൃപഷയാ
ളംെിഷകൃൃപികൃൃൃം.

സ്്്്ാർ്്ഷനാവൽ്്
രകാഷറാണവവറസ്

ഷപാളിസി
മംൃവേ:നൊവിഡ-ൃ19പെിെ
കൃൃഉറപൃൃാകൃൃൃനൃൃതിൊയിഇൻ
ഷവൃറൻൃൃസ് കമൃൃെിയായസൃൃൃൃാർൃൃ
നൈൽൃൃതൃ്ൃആൻൃൃഡൃഅവലഡൃ
ഇൻഷവൃറൻൃൃസ്"സൃൃൃൃാർൃൃഷൊവൽൃൃ
നകാഷറാണ വവറസ് ഷപാളി
സി'എനൃൃഷപാളിസിഅവതെി
പൃൃിചൃൃൃ. നൊവിഡ-ൃ19 ോധിത
ൊവൃകയംൃ െികിതൃൃകൃൃായി
ആശൃപതതൃിയിൽൃൃ തപൃഷവശികൃൃ
നപൃൃടൃകയംൃ നെയൃൃൃനൃൃവനെ ല
കൃൃൃയമിടൃൃാണിത.ൃസർൃൃകൃൃാർൃൃഅം
രീകൃതപെിഷശാധെയിൽൃൃഷപാ
സിറൃൃീവൃ ആയി കനണൃൃതൃൃൃക
യംൃആശൃപതതൃിയിൽൃൃതൃടർൃൃെി
കിതൃൃകൃൃായി തപൃഷവശിപൃൃികൃൃ
നപൃൃടൃകയംൃനെയൃൃൃനൃൃ18മൃതൽൃൃ
65വയസൃവനെതപൃായമൃളൃൃവ
ർൃൃകൃൃ്സൃൃൃൃാർൃൃ ഷൊവൽൃൃ നകാഷറാ
ണവവറസ്ഷപാളിസിആനൃ
കൃലയൃംലഭികൃൃൃം.വിഷേശയാതതൃ
യൃമായിേനൃൃനപൃൃടൃൃഒരൃവിവെ
വംൃഇതിൊയിഷപാളിസിഉടമ
കൾൃൃെൽൃൃഷകണൃൃതിലൃൃ.
െണൃൃൃവിഭാരങൃൃളിലായാണൃ
ഷപാളിസിലഭയൃമാകൃൃൃക.21,000
രൃപയൃനടഷപാളിസികൃ്ൃ459രൃ
പയംൃജിഎസട്ിയംൃ42,000രൃ
പയൃനടഷപാളിസികൃൃ്918രൃപ
യംൃ ജിഎസട്ിയംൃ തപൃീമിയമാ
യിഅടയകൃൃൃണം.65വയസ്വ
നെതപൃായമൃളൃൃആർൃൃകൃൃൃംസൃൃൃൃാർൃൃ
നൈൽൃൃതൃൃിനൃൃൃനവബവൃസറൃ്ൃവ
ഴിഓൺൃൃവലൊഷയാഅനലൃൃങൃൃി
ൽൃൃകമൃൃെിയൃനടഇൻഷവൃറൻൃൃസ്
ഏജനൃൃൃൃമാർൃൃവഴിഷയാതപൃീനമഡി
കൃൃൽൃൃസത്കൃീെിങിനൃവിഷധയൊ
കാനത തനനൃൃ ഷപാളിസി വാ
ങൃൃാം.കമൃൃെിയൃനടെിലവിലൃ
ളൃൃആഷൊരയൃഇൻഷവൃറൻൃൃസ്പ
ദൃൃതികളിനലലൃൃാംനൊവിഡ-ൃ19
നെതിനെയൃളൃൃ പെിെകൃൃയൃ
നണൃൃനൃൃൃംകമൃൃെിഅറിയിചൃൃൃ.

വിലക്ടിസവ്ർ്്ണം
നകാചൃൃി:വയൃാപാെതൃൃിനലഅെി
ശൃൃിതതവൃം െിലെിർൃൃതൃൃി സവൃ
ർൃൃണവിലഉയർൃൃനൃൃൃ.ഇനൃൃനലപ
വനൃ200രൃപകൃടി30400രൃപ
യകൃൃൃായിരൃനൃൃൃവയൃാപാെം.ഇനൃൃ
നലൊവിനല29920രൃപയായി
രൃനൃൃ സവൃർൃൃണ വില ഉചൃൃയകൃൃൃ്
ഷശഷം 30200രൃപയായി ഉയ
ർൃൃനൃൃിരൃനൃൃൃ.തരൃാമിനൃ3800രൃപ
യാണൃഇനൃൃലനതൃൃെിെകൃൃ്.ക
ഴിഞൃൃ ഒൊഴചൃൃൃയായിസവൃർൃൃണ
വിലയിൽൃൃ ൊഞൃൃാടൃൃം തപൃകടമാ
ണ.ൃഅതൃനകാണൃ്ൃതനനൃൃഇെി
സവൃർൃൃണവിലകൃടൃഷമാഅഷതാ
കൃറയൃഷമാഎനൃൃകാെയൃതൃൃിൽൃൃ
വയൃാപാെികൾൃൃകൃൃൃംതീർൃൃചൃൃയിലൃൃ.

കമുുനികളുുകു്ുകുടുതലുുസമയം
നലുുകിടസബി
മംൃവേ: നൊവിഡ-ൃ19 വയൃാപികൃൃൃനൃൃ
പശൃൃാതൃൃലതൃൃിൽൃൃൊലാംപാേഫലങൃൃ
ളംൃഓൈെിപങൃൃാളിതൃൃവിവെങൃൃളംൃസ
മർൃൃപൃൃികൃൃാൻൃൃകമൃൃെികൾൃൃകൃൃ്കൃടൃതൽൃൃ
സമയംഅനൃവേിചൃ്ൃനസകയൃൃെിറൃൃീസ്ആ
ൻൃൃഡൃഎകസൃഷ്െഞൃൃ്ഷോർൃൃഡൃഒഫൃഇ
നൃൃൃയ.വവറസ്ോധിചൃൃവരൃനടഎണൃൃംഉ
യരൃനൃൃസാൈെെയൃതൃൃിൽൃൃപലകമൃൃെി
കളൃനടയംൃ തപൃവർൃൃതൃൃെംഭാരികമായി
തടസനപൃൃടൃൃിടൃൃൃണൃൃ്.ജീവെകൃൃാർൃൃപലരംൃ
വീടൃകളിൽൃൃെിനൃൃാണൃഷജാലിനെയൃൃൃനൃൃത.ൃഈ
സാൈെെയൃതൃൃിലാണൃതാതകൃാലികമായികമൃൃ
െികൾൃൃകൃ്ൃഇളവൃകൾൃൃെൽൃൃകാൻൃൃനസേിതീരൃ
മാെിചൃൃിെികൃൃൃനൃൃത.ൃ
മാർൃൃചൃൃിൽൃൃഅവസാെികൃൃൃനൃൃപാേവർൃൃഷഫ
ലംസമർൃൃപൃൃികൃൃാൻൃൃ45േിവസവംൃവാർൃൃഷികഫ
ലം തപൃഖയൃാപികൃൃൃനൃൃതിനൃ 30 േിവസവൃമാണൃ
അധികമായി അനൃവേിചൃൃിെികൃൃൃനൃൃത.ൃ ഇവ

2020 ജൃണി
ൽൃൃ സമർൃൃപൃൃി
ചൃൃാൽൃൃമതിയാ
കംൃ. സാമൃൃ
തൃൃികവ
ർൃൃഷം കഴി
ഞൃൃ്60േിവ
സതൃൃിെകം
വാർൃൃഷികഫ
ലംതപൃഖയൃാപി

കൃൃണനമനൃൃാണൃെിയമം.പൃതിയെിർൃൃഷേശമ
നൃസെിചൃൃ്ഇതിനൃ90േിവസംലഭികൃൃൃം.കമൃൃ
െിയൃനടഓൈെിപങൃൃാളിതൃൃവിവെങൃൃൾൃൃസമ
ർൃൃപൃൃികൃൃാനൃളൃൃസമയംഏതപൃിൽൃൃ21ൽൃൃെിനൃ്ൃഷമ
യൃ15വനെയാകൃൃി.ഓൈെിവകമാറൃൃവിവെങൃൃ
ൾൃൃ,െിഷകൃൃപകരൃനടപൊതികൾൃൃസംേനൃൃിചൃൃ
വിവെങൃൃൾൃൃ എനൃൃിവ സമർൃൃപൃൃികൃൃൃനൃൃതിനംൃ
കൃടൃതൽൃൃസമയംഅനൃവേിചൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.

ബിസിനസ്ഷലാകത്്ിനായിഎഫിസത്്ിര്്്
വർ്്ക്്്ഫഫ്ംഷോംഷമാണിറ്്റിങ്
നൊചൃൃി:നകാവിഡ-ൃ19മൃൻൃൃക
രൃതൽൃൃ െടപടിയായി പല
ഷജാലിസൃൃലങൃൃളംൃ അടചൃൃൃ
പൃടൃൃാൻൃൃതൃടങൃൃൃനൃൃഷതാനടജീ
വെകൃൃാർൃൃകൃൃ്വീടൃൃിൽൃൃഇരൃനൃൃ്
ഷജാലിനെയൃൃാനൃളൃൃസാൈെ
െയൃം ഒരൃകൃൃൃകയാണൃ പല
സൃൃാപെങൃൃളംൃ.പനകൃ,ൃജീവ
െകൃൃാനെവീടൃൃിൽൃൃെിനൃൃ്ഷജാ
ലി നെയൃൃാൻൃൃ െിഷയാരിഷകൃൃ
ണൃൃി വരൃനൃൃ സാൈെെയൃതൃൃി
ൽൃൃ, കാെയൃകൃൃമമായെിെീകൃൃ
ണ സംവിധാെം െടപൃൃിലാ
കൃൃിയിനലൃൃങൃൃിൽൃൃഅതൃകമൃൃെി
യൃനട നമാതൃൃതൃൃിലൃളൃൃ ഉ
തപൃാേെകൃൃമതനയഗൃരൃതെ
മായി ോധികൃൃൃകയംൃ നെ
യൃൃൃം.
വീടൃൃിൽൃൃഇരൃനൃ്ൃഷജാലിനെ
യൃൃൃനൃൃ ജീവെകൃൃാനെ കാെയൃ
കൃൃമമായി െിെീകൃൃികൃൃാൻൃൃ
തപൃാപതൃമായഎഫിസംഷസാ

ഫറൃൃൃ്നവയറിനൃൃൃ (എഫിഷയൃ
ൻൃൃസിഇംതപൃൃവനൃമൃൃ്ൃസിസൃൃൃൃം
മാനെജനൃമൃ്ൃൃ)ആധൃെിക"വ
ർൃൃകൃൃ്ഷമാണിറൃൃറിങൃഫീചൃൃറംൃ'
േിവഷസെയൃളൃൃ ഷജാലികളൃ
നടവിശകലെവംൃ തപൃസകൃൃ
മാകൃനൃൃതൃഇവിനടയാണ.ൃ
ഒരൃകമൃൃെിയൃനടഉയർൃൃനൃൃ
തലതൃൃിലൃളൃൃജീവെകൃൃാർൃൃമൃ
തൽൃൃതാഷഴതൃൃടൃൃിലൃളൃൃവർൃൃകൃൃ്
വനെ, സൃൃാപെതൃൃിനൃൃൃ വി
വിധതലങൃൃളിൽൃൃഷജാലിനെ
യൃൃൃനൃൃ ജീവെകൃൃാനെ െിെീ
കൃൃികൃൃൃനൃൃതിനംൃ വിവെങൃൃ
ളംൃെിർഷേശങൃൃളംൃ കാെയൃകൃൃ
മമായിവകമാറൃനൃൃതിനംൃവ
ളനെഎളൃപൃൃംകഴിയൃനൃൃെീതി
യിലാണൃഈഷസാഫറൃൃൃ്നവയ
ർൃൃ തയാറാകൃൃിയിെികൃൃൃനൃൃത.ൃ
ഇൻൃൃഡിവൃഡൃേിലയൃഷണഴസൃ്
കൃൃേിനൃൃൃ പിനൃൃൃണഷയാനട,
രഷവഷണസൃൃാപെമായഎ

എംആർൃൃഐഈവിപൃൃവകെ
മായആശയം തപൃവർൃൃതൃൃിക
മാകൃൃിയിെികൃൃൃകയാണ.ൃ ഒടൃൃ
ഷെകംഅതയൃാധൃെികസംവി
ധാെങൃൃൾൃൃഷകാർൃൃതൃൃിണകൃൃി
വർൃൃകൃൃ് ഷമാണിറൃൃറിങൃ സം
സക്ാെനതൃൃതൃൃനനൃൃമാറൃൃിമ
റിചൃൃിെികൃൃൃകയാണൃ എഫി
സം.
എഫിസതൃൃിനൃൃൃസൃെകൃൃി
തമായവകകളിലായിെികൃൃൃ
നൃൃിടഷതൃാൃളംകാലംനകാഷറാ
ണഷപാനലയൃളൃൃഭീഷണിക
ൾൃൃസൃൃാപെതൃൃിനൃൃൃേിസി
െസിനെ ഒരൃ െീതിയിലംൃ
ോധികൃൃൃനൃൃിലൃൃഎനൃൃതാണൃ
വാസത്വം.ഇൻൃൃഡിവൃഡൃേി
ലയൃഷണഴസൃ് കൃൃബൃ നമമൃൃർൃൃമാ
ർൃൃകൃ്ൃമാതതൃമായിഈഷസാഫറൃൃ്ൃ
നവയറിനൃൃൃ ഉപഷയാരംസം
േനൃൃിചൃൃ്സൗജെയൃപെിശീല
െവംൃതപൃഖയൃാപിചൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.

ശുചിതവുഉതപുനുുങുുളുടെ
വിലനിയനതുുുിചു്ുസരുുകുുാരുു

െയൃൃഡൽൃൃൈി: നകാഷറാണ വവറസി
നെ നെറൃകൃൃൃനൃൃതിൊവശയൃമായശൃ
െിതവൃഉതപൃനൃൃങൃൃളൃനടവിലെിയതനൃൃൃി
ചൃ്ൃസർൃൃകൃൃാർൃൃ.വലഫൃഷോയ,ൃനഡാ
നമകസൃ്തേൃാൻൃൃഡൃകൾൃൃകൃ്ൃകീഴിലൃ
ളൃൃ ഉതപൃനൃൃങൃൃളൃനട വില കൃറ
യകൃൃൃാൻൃൃൈിനൃൃൃസൃൃാൻൃൃയൃണിലി
വർൃൃതീരൃമാെിചൃൃൃ.സർൃൃകൃൃാർൃൃൈാ
ൻൃൃഡൃസാെിവറൃൃസറൃകളൃനടവില
െിശൃൃയിചൃൃൃ.
200മിലൃൃിൈാൻൃൃഡൃസാെിവറൃൃസ
ർൃൃകൃപൃൃിയൃനടവില100രൃപയാകൃൃിെി
ശൃൃയിചൃൃൃ.മറൃൃ്പായകൃൃൃൃകളൃനടവലൃപൃൃ
തൃൃിെനൃസെിചൃ്ൃൈാൻൃൃഡൃസാെിവറൃൃ
സറൃകളൃനടവിലയംൃഇതൃമായിനപാ
രൃതൃൃനപൃൃടൃനമനൃ്ൃഉപഷഭാകൃൃൃകാെയൃമ
തനൃൃൃിൊംവിലാസ്പറഞൃൃൃ.അതൃഷപാ
നല,2നലയർ(സർൃൃജികൃൃൽൃൃ)മാസക്ി
നൃൃൃവില8രൃപയംൃ3നലയർ(സർൃൃജി
കൃൃൽൃൃ)മാസക്ിനൃൃൃവില10രൃപയൃമാ

ണ.ൃ
ജൃൺൃൃ 30

വനെവിലപെിധിതപൃാേലയൃതൃൃിലായി
െികൃൃൃനമനൃൃ്സർൃൃകൃൃാർൃൃപൃറതൃൃിറകൃൃി
യതപൃസത്ാവെയിൽൃൃപറഞൃൃൃ.
ഇതൃൃെംസാധെങൃൃളൃനടപൃഴതൃൃൃി
വയപൃൃൃൃംവിലകൃതതൃിമതവൃവംൃതടയൃനൃൃ

തിനൃഈ മാസംആേയൃം സർൃൃകൃൃാർൃൃ
സാെിവറൃൃസറൃകളംൃ മാസക്ൃകളംൃ
അവശയൃവസത്ൃകൃൃൾൃൃആയിതപൃഖയൃാപി
ചൃൃിരൃനൃൃൃ.ൈാൻൃൃഡൃസാെിവറൃൃസറൃ
കൾൃൃ െിർൃൃമികൃൃാൻൃൃ ഉപഷയാരികൃൃൃ
നൃൃആൽകൃൃഷൈാളിനംൃവിലെി
ശൃൃയിചൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.
ഷപഴസൃണൽൃൃ നകയർൃൃ, രാർൃൃൈി
കശൃെിതവൃതേൃാൻൃൃഡൃകളായവല
ഫൃ ഷോയൃസാെിവറൃൃസർൃൃ, ലികവൃി
ഡൃ ൈാൻൃൃഡൃ വാഷ,് നഡാനമകസൃ്
ഷലൃാൃർൃൃകൃൃീെർൃൃഎനൃൃിവയൃനടവില15
ശതമാെം കൃറയകൃൃൃൃനൃൃതായി എചൃൃ്
യൃഎൽൃൃ തപൃഷതൃയക തപൃഖയൃാപെതൃൃിൽൃൃ
അറിയിചൃൃൃ.വിലകൃറഞൃൃഈഉതപൃ
നൃൃങൃൃളൃനടഉതപൃാേെംഞങൃൃൾൃൃഉടെ
ടി ആെംഭികൃൃൃകയാനണനൃൃൃം അടൃ
തൃൃഏതാനംൃആഴെൃകൾൃൃകൃൃൃളൃൃിൽൃൃ
ഇവവിപണിയിൽൃൃലഭയൃമാകൃനമനൃൃൃം
കമൃൃെിതപൃസത്ാവെയിൽൃൃപറഞൃൃൃ.

രൊവിഡ-്19,
ഔഷധികർമപെിപാടികൾആെംഭിച്്്
തിരൃവെനൃൃപൃെം:നൊവിഡ-ൃ19നൃൃൃവയൃാപെംതടയൃനൃൃതിനൃൃൃ
ഭാരമായിനൊതൃഷമഖലആയൃർഷവേമരൃനൃ്ൃെിർമാണസൃൃാ
പെമായഔഷധിവിവിധകർമപെിപാടികൾആെംഭിചൃൃൃ.സർ
കൃൃാർആയൃർഷവേആശൃപതതൃികൾ,ഡിസന്പൻസറികൾ,ഔ
ഷധിഡീലർമാർഎനൃൃിവെിലൃനടജൊഷോരയൃംവർധിപൃൃികൃൃൃ
നൃൃതിൊവശയൃമായമരൃനൃൃൃകൾആവശയൃാനൃസെണംെൽകി
നൊണൃൃിെികൃൃൃകയാണ.ൃഷതൃേകൃൃ്േനെയിൻതപൃെെണതൃൃിനൃൃൃ
ഭാരമായിഔഷധിയൃനടമാർരെിർഷേശങൃൃൾഅടങൃൃിയഷോ
ർഡൃകൾ,ഫാകറൃൃൃറിയൃനടപെിസെങൃൃളിൽതപൃേർശിപൃൃിചൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.
സൃൃാപെതൃൃിഷലകൃ്ൃകയറൃനൃൃതിനൃമൃമൃ്ൃഷോപൃൃൃലായെിഉപ
ഷോരിചൃ്ൃവകകകൾകഴൃകൃനൃൃതിനൃളൃൃസംവിധാെവംൃപെി
യൃളൃൃവനെതിെിചൃൃറിയൃനൃൃതിൊയിനതർമൽസക്ാെർസംവി
ധാെവംൃഒരൃകൃൃിയിടൃൃൃണൃ്ൃ.ജീവെകൃൃാർകൃ്ൃതപൃതിഷോധഷശഷിവ
ർധിപൃൃികൃൃൃനൃൃതിനൃളൃൃകഷായംതപൃഷവശെകവാടതൃൃിൽെൽ
കൃനൃൃൃണൃൃ്. ജീവെകൃൃാരൃനടകൃടംൃോംരങൃൃൾകൃൃായിസാെി
വറൃൃസർഅടങൃൃൃനൃൃതപൃതിഷോധമരൃനൃ്ൃകിറൃൃൃംവിതെണംനെ
യൃൃൃനൃൃൃണൃൃ്.നൊതൃജെങൃൃൾകൃൃായിഔഷധികൃടൃൃനെലൃൃൃർഫാ
കറൃൃൃറിയൃനട മൃൻവശതൃൃായി സാെിവറൃൃസർ ഉപഷോരിചൃൃ്
വകകൾശൃെിയാകൃൃൃനൃൃതിനൃളൃൃഒരൃകിഷോസക്ംൃസൃൃാപി
ചൃൃിടൃൃൃണൃ്ൃ.ഈഘടൃൃതൃൃിൽആയൃർഷവേതൃൃിനൃൃൃസാധയൃതകൾജ
െങൃൃളൃനടആഷോരയൃസംെകൃൃണതൃൃിൊയിഉപഷോരനപൃൃടൃ

തൃൃൃനൃൃതിനൃഔഷധിതപൃതിജൃൃാേദൃൃമാനണനൃൃ്മാനെജിങൃ
ഡയറകറൃൃൃർനക.വി.ഉതൃൃമൻഐഎഫഎൃസ്പറഞൃൃൃ.

കലയ്ാൺസിൽകസ്്
ഷോറ്മ്കൾ31വരെഅടച്്ിടം്
തൃശൃർ:കലയൃാൺസിൽകസൃി
നൃൃൃഎലൃൃാംഷോറൃമൃകൾകൃൃൃം
ഇനൃൃൃമൃതൽ31വനെമൃടകൃൃമാ
യിെികൃൃൃനമനൃ്ൃകലയൃാൺസിൽ
കസൃ്നെയർമാനംൃമാനെജിങൃ
ഡയറകറൃൃൃറൃമായടി.എസ.്പടൃൃാ
ഭിൊമൻപതതൃകൃറിപൃൃിലൃനടഅ
റിയിചൃൃൃ.
നൊഷോണവവറസ്കൃടൃ
തൽ ഷമഖലകളിഷലകൃൃ് വയൃാ
പിഷചൃൃകൃൃാംഎനൃൃജാതരൃതെി

ർഷേശതൃൃിനൃൃൃ പശൃൃാതൃൃല
തൃൃിൽ ജീവെകൃൃാരൃനടയംൃ
ഉപഷോകൃൃാകൃൃളൃനടയംൃസൃ
െകൃൃ കണകൃൃിനലടൃതൃൃാണൃ
ഇതൃൃെതൃൃിനൊരൃ തീരൃമാ
െം.
അവശയൃവസത്ൃകൃൃളൃനടവി
തെണം ഉറപൃൃൃവരൃതൃൃൃനൃൃതി
ൊയികലയൃാണൻവൈപൃൃർമാ
ർകൃൃറൃൃൃകൾൊനളമൃതൽതൃറ
നൃ്ൃതപൃവർതൃൃികൃൃൃം.

പര്തിരോധമര്ന്്്കിറ്്്കള്ടെവിതരരോദഘ്ാെനംഔഷ
ധിമാടനജിങ്ഡയറകറ്്്ർടക.വി.ഉത്്മൻഐഎഫഎ്സ്
ഔഷധിജീവനക്്ാർക്്്നൽകിനിർവഹിക്്്ന്്്.

കേരളത്്ിലെസംരംഭേതവ്ത്്ിന്
പ്തിയനിർവചനങ്്ൾ

നൽേിയവർഏലെയാണ.്ലോവിഡ്
ഭീതിക്്ിടയിലം്അവര്ലട

സവ്പന്ങ്്ൾക്്്ംഅവർനൽക്ന്്
പര്തീക്്േൾക്്്ംതളർച്്യില്്.

അവര്ലടവിസമ്യവഴിേളില്ലട
ഒര്യാപത്ഇന്്്മ്തൽ.

തയാറാക്്ിയത്പി.ബി.ബാല്
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രാെക്്ാട:്50െക്്ംവിെവ
ര്ന്്നിറോധിതപ്െയിെഉ
ൽ്്പ്്ന്്ങ്്ൾ്് രിെിക്െി. രട്്ി
ക്്രഭാഗത്്്ള്്റോറോണി
ൽ്് നിന്്്ം 1,16,000 രാക്്റ്്്
ഹാൻ്്സ,്ക്ൾ്്െിപ് ,ഗ്ഡെ്
എന്്ീ റരരിൽ്് അറിയകപ്്ട്
ന്് െഹരി വസത്്ക്്ൾ്് ആ
ണ്രിെിക്െിയത.്രിരായിരി
സാറമൻ്്സിെിൽ്്അബ്്്ൾ്്വ
ഹാബ്(30)എന്്യാള്കെമ്റി
യിൽ്് നിന്്ാണ് െഹരി വ
സത്്ക്്ള്കെവൻ്്റരഖരംന
ർ്്റൊട്്ിക് സ്െവ്ാഡം് റോ
ർ്്ത്്്കരാെീസം്റെർ്്ന്്്രി
െിക്െിയത.്പര്തികയരിെിക്
ട്ന്്തിന് അറന്വഷണം ആ
രംഭിച്്്.െഴിഞ്്ദിവസംസൗ
ത്്്കരാെീസം്നർ്്റ്ക്ട്്ിക്
സ്െവ്ാഡം്റെർ്്ന്്്7500രാ
ക്്റ്്്ഹാൻ്്സ്ൊറിൽ്്െെത്്്
ന്്തിനിെയിൽ്് രിെിച്്ിരിന്്്.
കോള്്ാച്്ിയിൽ്്നിന്്്ം കര
ട്്ിഓറട്്റിക്്യിൽ്്കൊത്്മാ
യിരാെക്്ാട്വെിയഅങ്്ാ
െിഭാഗത്്്രട്്ിക്്രയിൽ്്ഉളള
റോൌണിൽ്് സ്ക്്ിക്്്ം.
രിന്്ീട്െില്്റആയിൊറിലം്
വബക്്ിലം്ആയിആവരയ്
ക്്ാർ്്ക്്് എത്്ിച്്് നൽ്്കം്
സിറാെിന്മെമ്്്ഴൊന്്്സി
രാർ്്ക്്്ഭാഗത്്്ററ്്്്ഷനറിെ
െ ഉണ്്്. മെമ്്്ഴ ററ്്്്ഷനിൽ്്
ഹാൻ്്സ്വിൽ്്പ്്നനെത്്ിയ
തിന്അറ്ച്ളംറെസ്നിെ
വിൽ്്ഉണ്്്രാക്്റ്്്ഒന്്ിന്10
ര്രനിരക്്ിൽ്്ആണ്ഇവർ്്
വാങ്്്ന്്ത.് റരഷം 20ര്ര
ക്്്കെറ്െിെെച്്വെക്്ാർ്്ക്്്
നൽ്്കം്,െില്്റവിരണിയിൽ്്
30ര്രമ്തൽ്്50ര്രവകര
യാണ്വിെ.50െക്്ംര്രയ്
കെമ്െയ്ംവരം്രിെികച്്ട്ത്്
െഹരിവസത്്ക്്ൾ്്ക്്്.രാെ

ക്്ാട്െില്്യികെരെറോപ്്്
െളിലം്െച്്വെത്്ിന്എത്്ി
ക്്്ന്്ത്ഇയാൾ്്ആണ.്
രാെക്്ാട്െില്്ാകരാെീസ്റമ
ധാവിെിരിവവിപെ്മികന്്്നി
ർ്്റദരപര്ൊരം നർ്്റൊട്്ിക്
കസൽ്്െിവവഎസ്രിബാ
ബ് കെ റോമസികന്്് റനത്
തവ്ത്്ിൽ്് െില്്യിൽ്് പര്വ
ർ്്ത്്ിക്്്ന്്ൊൻ്്സാഫ്(െി
ല്്ാആന്്്ിനർ്്റൊട്്ിക്സ്കര
ഷയ്ൽ്്ആക്്ൻ്്റോഴ്സ്)ആ
ണ്െില്്യിൽ്്െഹരിവസത്്
ക്്ൾ്് രിെിക്ട്ന്്ത.് ൌൺ്്

റോർ്്ത്്്ഇൻ്്സ്കരകറ്്്ർ്്ഷി
ജ് എപബ്ഹാo, റപ്ഗഡ് എസ്
ഐ സതീഷ്എന്്ിവർ്്അെ
ങ്്്ന്് കരാെീസ് സംഘവം്
നർ്്റൊട്്ിക്സ്െവ്ാഡ്അംഗ
ങ്്ളായആർ്്െിറോർ്്,എസ്
ഷറോസ്,ആർ്്രാെീദഎ്ന്്ി
വരാണ്രരിറോധനയിൽ്്ര
കങ്്ട്ത്്ത്രിെിക്െിയത.്ഇ
നിവരം്ദിവസങ്്ളിലം്രരി
റോധനരക്്മാക്്്കമന്്്െി
ല്്ാകരാെീസ്റമധാവിെി.രി
വവിപെ്ംഐരിഎസ്അറിയി
ച്്്

വീട്്ില്്നിരീക്്ണത്്ില്ള്്വര്്
പ്റത്്ിറങ്്്ന്്ത്തടയാന്്
മഫ്ടിലപാെീസില്്്സഹായം
രാെക്്ാട:്വീട്്ിൽ്്നിരീക്്
ണത്്ില്ള്്വർ്്പ്റത്്ിറ
ങ്്്ന്്ത് തെയാൻ്് മഫെ്ി
കരാെീസികന്്് സഹായം.
കൊറോണനിയപന്്്ണംെ
ക്്്യമാക്്ിവീട്െളിൽ്്നിരീ
ക്്ണത്്ിൽ്്െഴിയാൻ്്നി
ർ്്റദരിക്്കപ്്ട്്വർ്് നിർറ്ദ്്
രിച്് ൊെയളവിൽ്് വീട്െ
ളിൽ്്െഴിയാകതനിര്ത്്ര
വാദരരമായിപ്റത്്ിറങ്്ി
നെക്്്ന്്ത്നിരീക്്ിക്്ാൻ്്

മഫെ്ികോെീസികന്്്സഹാ
യം. പ്റത്്ിറങ്്ി നെന്്്
കോത്െനസമ്്ർ്്ക്്ംപ്െ
ർ്്ത്്്െയം്കെയത്ാൽ്്മന
പ്്്ർ്്വംരെർ്്ച്്വയ്ാധിരര
ത്്ാൻ്് പര്മിക്്്ന്്തായി
ക്റ്്ംച്മത്്ിരിക്്ാനെര
െിെൾ്്സവ്ീെരിക്്ാൻ്്മഫെ്ി
കരാെീസികന്്്സഹായംഉറ
പ്്് വര്ത്്ിയതായി രാെ
ക്്ാട്െില്്ാകമെിക്്ൽ്്ഓ
െീസർ്്അറിയിച്്്.

ലെവല്്ക്ടകാസ്
അടച്്ിട്ം
രാെക്്ാട:്അറ്്ക്റ്്പ്്ണിെ
ൾ്്നെക്്്ന്്തിനാൽ്്രറളി-
ഒറ്്പ്്ാെംകറയിൽ്്റവററ്്്്ഷ
ന്െൾ്്ക്്ിെയില്ള്്െക്്ിെി
യാർ്്ഡ് റപ്ൊസ്െൾ്് 25 ന് 
രാവികെആറ് മ്തൽ്്വവ
െീട്്്ആറ്വകരഅെച്്ിട്കമ
ന്്്സറതൺ്്കറയിൽ്്റവരാ
െക്്ാട്അസി.െിവിഷണൽ്്
എൻ്്െിനീയർ്്അറിയിച്്്.ഇ
തിനാൽ്്െക്്ിെിയാർ്്ഡ്റഗറ്്്
വഴിറോക്ന്്വാഹനങ്്ൾ്്
മങ്്ര-റൊട്്ായി വഴി റോെ
ണകമന്്്അധിക്തർ്്അറി
യിച്്്.

കള്്്ഷാപ്്്കള്ലട
പരസ്യവില്്പ്്നമാറ്്ിവച്്്
രാെക്്ാട:്കൊറോണവവ
റസ്വയ്ാരനത്്ികന്്്രശ്്ാ
ത്്െത്്ിൽ്് ത്ത്്ാെ ററ
ഞ്്ികെ2,4,5,9,11,13,15എ
ന്്ീനമ്്ര്െളിൽ്്ഉള്്7പര്്
പ്്്െള്കെയം് മണ്്ാർ്്ക്്ാട്
ററഞ്്ികെ4,7പര്്പ്്്െള്കെ
യം് രറളി ററഞ്്് അഞ്്ാം
പര്്പ്്ികെയം്െള്്്ഷാപ്്്െ
ള്കെരരസയ്വിൽ്്പ്്നമാർ്്ച്്്
23ന്ഉണ്്ാവ്െയികല്്ന്്്െി
ല്്ാെെക്്ർ്്അറിയിച്്്.റൊ
വിഡ്19കന്്്രശ്്ാത്്െത്്ി
ൽ്്ആൾ്്ക്്്ട്്ംഒഴിവാക്്ാൻ്്
ദ്രന്്നിവാരണ അറോറി
റ്്ിെർ്്രനമായിഅറിയിച്്തി
കനത്െർ്്ന്്ാണിത.്യാക്്ര
സ്മംഗെിെെയ്ാണമണ്്ര
ത്്ിൽ്്െില്്യികെ12ററഞ്്്
െളികെ143പര്്പ്്്െളികെെ
ള്്്ഷാപ്്്െള്കെരരസയ്വി
ൽ്്പ്്ന നെത്്ാനാണ് തീര്
മാനിച്്ിര്ന്്ത.്
ട്പതികോധഉല്പന്്ങ്്ൾ
കകമാറി
തറോർ്്: കനന്്ണിക്്ര ര
ഞ്്ായത്്ികെ റൊവിഡ് 19
പര്തിറോദ പര്വത്്നങ്്
ൾ്്ക്്്റവണ്്മാസ്ക,്സാനിറ്്
സർ്്ത്െങ്്ിയഉലര്ന്്ങ്്ൽ്്
തറോർ്് സർ്്വീസ് സഹെര
ണ ബാങ്്് പര്സിെന്്്് കെ.
എം.സറ്ത്ഷ് മപന്്്ി പെ്. 
സി രവീപദ്്്നാഥിന് വെമാ
റി.
ത്വാെവിതരണം
വെക്്ാറഞ്്രി: റെരള റെർ
ണെിറ്്്്്യ്ണിയൻകൊറോ
ണ പര്തിറോധ പര്വർത്്ന
ത്്ിൽ രങ്്ാളിെളായി. കെ.
കെ.യ്വെക്്ാറഞ്്രിറമഖെ
െമ്്റ്്ിയ്കെറനത്തവ്ത്്ിൽ
കൊറോണയ്കെ വയ്ാരനം
തെയ്ന്്തികന്്് ഭാഗമായി
ത്വാെവിതരണംനെത്്ി.
കെ.കെ.യ്ത്ശ്ർെില്്ാകസ
പെ്ട്്റി അെീഷ് െർക്്ിെെ
ത്്്ഉദഘ്ാെനംനിർവഹിച്്്.
കോത്െനങ്്ള്മായിക്ട്
തൽസമ്്ർക്്ം പ്െർത്്്
ന്്ബസ-്ഓറട്-്ച്മട്കോ
ഴിൊളിെൾക്്ാണ് ത്വാെ
ക്ട്തലം് വിതരണം നെ
ത്്ിയത.്റമഖെ പര്സിെന്്്്
വറീത് െിറ്്ിെപ്്ിള്്ി അധയ്
ക്്തവഹിച്്്.

50ലഷ്്ംര്പയ്ടടപ്കയില
ഉൽ്്പ്്ന്്ങ്്ള്്പിടിക്ടി

പാലകൃൃാടൃനിനൃൃൃംപിടികൃടിയപൃെയിലഉൽൃൃപൃൃനൃൃങൃൃൾൃൃ

മാസക്ുംസോപ്്്ം... ജാഗൃരതയിലാണൃകോെം.കൊകോണവവറസികൃൃൃബാധയിൽനിരവധി
ജീവൻനഷൃൃകൃപൃടൃൃൃ.മൃൻെരൃതലൃംഗൃപതികരാധവൃംമാഗൃതമാണൃവവറസികനതൃരതൃൃാനൃളൃൃഏെ
കോംവഴി.കൊകോണഗൃപതികോധതൃൃികൃൃൃഭാരമായികോഴികൃകൃടൃനരരതൃൃിൽനിനൃൃൃളൃൃദൃശൃയം.

-വിമിത്്്ഷാൽ

കൊട്ങ്്ല്്്ർ:കൊട്ങ്്ല്്്ർ
താല്ക്്ിൽഇന്്്മ്തൽനി
റോധനാജ്്.22മ്തൽ29വ
കരയാണ് സിവിൽ ററ്്്്ഷൻ
റൊൺെറൻസ്ഹാളിൽക്
െിയ റോഗത്്ിന് റരഷം മ
പന്്്ിഎ.സി.കൊയത്ീനാണ്നി
റോധനാഞെ് പര്ഖയ്ാരിച്്
ത.്144 പ്റകപ്്ട്വിച്്റോകെ
താല്ക്്ിൽ അഞ്്് റരരിൽ
ക്ട്തൽആള്െൾക്ട്്ംക്
ൊൻരാെില്്.ഇനിയ്ള്്ദിവ
സങ്്ളിൽകൊട്ങ്്ല്്്ക്്ാവി
റെക്്്ഭക്്ർഎത്്ാതിരിക്്ാ
ൻറവണ്്ിയാണ്പര്ഖയ്ാരനം.
ഭരണി മറോത്്വറ്ത്െന്
ബന്്ിച്്്പര്ധാനകപ്്ട്്െെങ്്്
െളാണ്ൊവ്തീണ്്ലം്,വെി
യതമ്്്രാകനറക്്പത്ത്്ിറെ
ക്്്രാെക്ടം്ബാംഗങ്്ൾരല്്
ക്്ിൽകൊണ്്്വര്ന്്തം്.വ

െിയആൾക്്്ട്്റ്ത്കെ നെ
ക്്്ന്്ആൊരങ്്ൾെെങ്്്െ
ൾആക്്ിരരിമിതകപ്്ട്ത്്്ം.
തമ്്്രാകനരല്്ക്്ിൽറക്്പത്
ത്്ിറെക്്് കൊണ്്്വര്റ്പ്
ൾഇര്രതിൽതാകഴആള്െ
കള രകങ്്ട്പ്്ിക്്ാൻ പര്മി
ക്്്ം.ൊവ്തീണ്്െിന്റനത്
തവ്ം നൽക്ന്് കവളിച്്പ്്ാട്
ക്ടം്ബത്്ിൽനിന്്്രാെക്്
റവെൻ മാപത്മായിരിക്്്ം ഇ
ത്്വണൊവ്തീണ്്്െ.ബാ
ക്്ിറൊമരങ്്ളം്കവളിച്്പ്്ാ
ടമ്ാരം് ൊവ് തീണ്്െിന് എ
ത്്ര്ത.്അത്റോകെഭരണി
മറോത്്വവ്മായി ബന്്
കപ്്ട്്് വിര്ന്്്ൊകര വീട്്ിറെ
ക്്്വിളിക്്ര്ത.്
കൊറോണയ്കെവയ്ാരനംത
െയ്ന്്തിനായി സർക്്ാർ
വെകൊള്്്ന്്തീര്മാനങ്്

ളിൽഎല്്ാവരം് രരിപ്ർണ്്
മായം്സഹെരിക്്ണകമന്്്മ
പന്്്ി ആഭയ്ർത്്ിച്്്.രാസപ്ത്
ഞെ്ൻമാര്കെ െണക്്ന്സ
രിച്്്വെിയആഘാതമാണ്വ
രാനിരിക്്്ന്്ത.് ഇത് പര്തി
റോധിച്്്നമ്ക്്്ഒറ്്കക്്ട്്ായി
നിന്്് റോൽപ്്ിക്്ണം. റൊ
ഴിക്്ല്്്മ്െിയദിവസംവന്്വ
രിൽആരികെങ്്ിലം്വവറസ്
ബാധയ്ണ്്ാറോകയന്്്ംമന
സിൊക്്ാൻെഴിയില്്.അത്്
രംദ്രന്്ങ്്ൾഇല്്ാതിരിക്്ാ
ൻറവണ്്ിയാണ്144പര്ഖയ്ാരി
ക്്്ന്്കതന്്്ം മപന്്്ി രറ
ഞ്്്.
െഴിഞ്്ദിവസംനെന്്റൊ
ഴിക്്ല്്്മ്െെിൽആധിക്തര്
കെമ്ന്്റിയിപ്്്െൾവെകവ
ക്്ാകത ഭക്്ർ ക്ട്്റ്ത്കെ
റക്്പത്ത്്ിറെകക്്ത്്ിയിര്

ന്്്.കൊറോണ കവറസ് വയ്ാ
രനം തെയ്ന്്തിന് റവണ്്ി
റക്്പത്ത്്ിൽ വെിയ മ്ൻെ
ര്തല്െളാണ് നെത്്ിയിര്
ന്്ത.്അകതല്്ാം മറിെെന്്ാ
ണ്ഭക്്ർഎത്്ിയത.്ൊവ്
തീണ്്െിന് രതിനായിരങ്്ളാ
ണ്എത്്്െ.വിവിധെില്്െ
ളിൽ നികന്്ത്്്ന്് ഭക്്കര
നിയപന്്്ിക്്ാൻറവണ്്ിയാണ്
ഇത്്രംനെരെിെൾഎട്ത്്
ത.്
വി.ആർ.സ്നിൽക്മാർ എം.
എൽ.എ,െളക്്ർഎസ.്ഷാന
വാസ,്എസ.്രി.വിെയക്മാർ,
റദവസവ്ംറോർഡ്കെയർമാ
ൻഎ.ബി.റൊഹനൻ,തഹസി
ൽദാർ റരവ ,െി. കവ'എസ.്
രി.റെമസ്വർഗീസ,്വവസ്
കെയർമാൻഹണിരീതാംബര
ൻഎന്്ിവർരകങ്്ട്ത്്്.

കൊടുങുുലുുുരിൽ
ഇനുുുമുതൽനിരോധനാജുു

ഇരിങ്്ാെക്്്െ:  കൊറോണ
വവറസ് റോഗം രെര്ന്്ത്
പര്തിറോധിക്്്ന്്തിന് റവ
ണ്്ിസർ്്ക്്ാർ്്പ്റകപ്്ട്വിച്്
നിർ്്റദ്്രങ്്ൾ്്രാെിക്്്ന്്തി
കന്്് ഭാഗമായി പര്ീ ക്െൽ്്മാ
ണിെയ്ംറക്്പത്ത്്ിൽ്്ഇന്്്മ്
തൽ്്ഇനി അറിയിപ്്്ഉണ്്ാക്
ന്്ത്വകരഭക്്െനങ്്കളപര്
റവരിപ്്ിക്്്ന്്തകല്്ന്്് റദവ
സവ്ംഅറിയിച്്്.
റദവസവ്ത്്ികന്്്11െീറഴെങ്്
ളിലം്ഈഉത്്രവ്ബാധെമാ
ണ.്റക്്പത്ത്്ികെപ്െെളം്
മറ്്്െെങ്്്െളം്രതിവ്റോ
കെ നെക്്്ന്്താണ.് റക്്പത്
രരിസരത്്്ം ,ആൽ്്ത്്റയി
ലം്ക്ട്്ംക്ട്ന്്ത്നിറോധി
ച്്ിരിക്്്ന്്തായി അഡമ്ിനി
സ്റപ്െറ്്ർ്്അറിയിച്്്.ആൊരാ
ന്ഷ്്ാനങ്്ൾ്് എല്്ാം തകന്്
റക്്പത്ങ്്ളിൽ്്ഈദിവസങ്്

ളിൽ്്നെക്്്ം.രാവികെ6:15എ
ത്ത്്്പ്െ,ത്െർ്്ന്്്ഉച്്പ്െ,
രാവികെ9മണിറോകെനെയെ
ക്്്ം.
വവക്റന്്രം5മണിക്്്നെ
ത്റന്്്പ്െെൾ്്ക്്്റരഷംരാ
പത്ി7:30ന്നെയെക്്്ം.50ര
തമാനംെീവനക്്ാർ്്ഒന്്ിെവി
ട്് ദിവസങ്്ളിൽ്് റോെിയക്്്്
എത്്്ം.വഴിരാട് ൌണ്്റ്െ
ൾ്് പര്വർ്്ത്്ിക്്ില്്. രനിയാ
ഴെ്റെർ്്ന്്അെിയന്്രമാറന
ജമ്ന്്്്െമ്്ിറ്്ിറോഗമാണ്ഈ
തീര്മാനങ്്ൾ്്എട്ത്്ത.്
റദവസവ്ംഓെീസ്ത്റന്്്പര്വ
ർ്്ത്്ിക്്്ം.ഉത്്വത്്ികന്്്ഒ
ര്ക്്ങ്്ൾ്് നെന്്് വര്ന്്താ
യം് ഉത്്വആറോഷങ്്ൾ്്
മാറ്്്ന്്ൊരയ്ംെർ്്ച്്കെയത്ി
ട്്ികല്്ന്്്ംറദവസവ്ംകെയർ്്മാ
ൻ്് യ് പര്ദീപ് റമറോൻ്് രറ
ഞ്്്.

ക്ടൽ്്മാണിക്യംര്ഷ്ന്രത്്ിൽ
ന്പരവശനവിലക്്്

ത്ശ്ർ:എകവ്സസ്വക്പ്്്
സ്ക്്ിച്്ിര്ന്്സര്ിരിറ്്്എ
ത്്ിച്്റോകെസർക്്ാർമാന
സിൊറോഗയ്റെപദ്്്വം് സാ
നിവറ്്സർനിർമാണത്്ിൽ
സെീവമായി.റൊവിഡ്19പര്
തിറോധ പര്വർത്്നങ്്ള്
കെഭാഗമായിസാനിവറ്്സർ
ഉരറോഗംവയ്ാരെമായറോ
കെയാണ് ഇത് ഉണ്്ാക്്ാന്
ള്്സര്ിരിറ്്ിന്ആവരയ്റമറി
യത.് ഇതിന്റവണ്്ി െില്്ാ
കമെിക്്ൽഓെീസറ്കെപര്
റത്യെനിറർദ്്രപര്ൊരംഎ
കവ്സസ്െിപ്്ാർട്്്കമന്്്്മാ
യിമാനസിൊറോഗയ്റെപദ്്്ം
അധിക്തർ ബന്്കപ്്ട്െ
യായിര്ന്്്.കോണ്്ിമ്തൊ
യിസ്ക്്ിച്്സര്ിരിറ്്് െഭി
ക്്ാൻെില്്ാകമെിക്്ൽഓ
െീസറം്െില്്ാെളക്്ർഷാന

വാസം്നെരെിെൾത്െങ്്ി.
ഇതികന്്്ഭാഗമായാണ്75െി
റ്്ർസര്ിരിറ്്്മാനസിൊറോ
ഗയ്റെപദ്്്ത്്ിൽഎത്്ിച്്ത.്
റപ്ബക്്്ദിെയ്ാമ്്യികന്്്ഭാഗ
മായി മാനസിൊറോഗയ് റെ
പദ്്്ത്്ികെകോവസറ്്ിറോ
ർഒക്്്റരഷണൽകതറാപ്്ി
ആൻഡ് റീഹാബിെിററ്്ഷ
കന്്്റനത്തവ്ത്്ിൊണ്സാ
നിവറ്്സർനിർമ്്ാണംനെ
ന്്്കൊണ്്ിരിക്്്ന്്ത.് 75
െിറ്്ർ സര്ിരിറ്്്ംആവരയ്മാ
യമറ്്്അസംസ്ക്തവസത്്
ക്്ളം്റെർത്്ാണ്88െിറ്്ർ
സാനിവറ്്സർഇവികെനിർ
മ്്ിച്്ത.്98രതമാനംസര്ിരി
റ്്ിറോകൊപ്്ം െിറ്്്്ിൽഡ്
വാട്്ർ,ഗ്്ിസറിൻ,വഹപെ്െ
ൻ കരറോകവ്സഡ,് നിറം
കൊട്ക്്്ന്് വസത്്ക്്ൾ,

എസൻസ് എന്്ിവ െബ്്്യ്
എച്്്ഒ അന്രാസിക്്്ന്്
പര്റത്യെ അന്രാതത്്ിൽ
െെർത്്ിയാണ്നിർമ്്ിച്്ത.്
ഇത്500മില്്ിെിറ്്ർ200മി
ല്്ിെിറ്്ർക്പ്്ിെളിൊക്്ിെി
ല്്ാകമെിക്്ൽഓെീസ്വഴി
വിതരണംകെയത്.്ഇതിന്
പ്ററമമാനസിൊറോഗയ്റെ
പദ്്്ത്്ികെ വിവിധ െീവന
ക്്ാർക്്്ം ഉറദ്യാഗസ്്ർ
ക്്്ംഇത്നൽെി.വളകരക്
റഞ്് നിരക്്ിൊണ് എക്
വസസ്വക്പ്്ികന്്്സര്ിരി
റ്്്െഭയ്മായത.്ഇനിയം്സര്ി
രിറ്്് െഭയ്മാക്്്െയാകണങ്്ി
ൽവളകരക്റഞ്്വിെയക്്്്
സാനിവറ്്സർനിർമ്്ിച്്്ന
ൽൊൻ മാനസിൊറോഗയ്
റെപദ്്്ം തയ്്ാറാകണന്്് അ
ധിക്തർഅറിയിച്്്.

സ്പിരിറ്്്എത്്ി,മാനസികാരോഗ്യരകന്ദ്്ത്്ിൽ
സാനിറ്റ്സർനിർമാണംത്ടങ്്ി

ഒല്്്ർ്്: കസന്്്്ആന്്്ണിസ്
റോറോനരള്്ിയികെ40മ
ണിക്്്ർ്്ആരാധനകരാെീ
സ് എത്്ി തെഞ്്്. കൊ
റോണയ്കെവിെക്്്െംഘി
ച്്് ആരാധന സംഘെിപ്്ി
ക്്്െയം് കവള്്ിയാഴെ്
250െധിെംറരർ്്െെങ്്്െ
ളിൽ്്രകങ്്ട്ത്്്എന്്വി
വരകത്്ത്െർ്്ന്്ാണ്രനി
യാഴെ്കരാെീസ്എത്്ിയ
ത.്ഈസമയംരള്്ിയിൽ്്

40റരർ്്വീതംഎത്്ിആ
രാധനനെത്്്ന്്തായാണ്
അറിയിച്്ത.് എന്്ാൽ്് ഇ
റപ്്ഴകത്്സഹെരയ്ത്്ിൽ്്
െെങ്്്െൾ്് നിറ്ത്്ികവ
ക്്ാൻ്് നിർ്്റദ്്രമ്ണ്്ായി
ട്്്ംആരാധനസംഘെിപ്്ിച്്
തികനതികരഇെവെവിൊ
രിൊ.റോസ്റൊനിക്്രപെ്
സപ്റ്ിന്്ാർ്്എന്്ിവർ്്കക്്തി
റരഒല്്്ർ്് കരാെീസ്റെസ്്്
എട്ത്്്.

ഒല്്്ര്്പള്്ിയിലെആരാധന
ലപാെീസ്എത്്ിതടഞ്്്:
വികാരിക്്്ംട്ടസ്്്്ിന്്ാര്്ക്്്ംഎതിലരകകസ്

തൃശൃർകെഎസ്ആർടിസിബസ്സൃൃൃൃാൻഡിനൃമൃനൃൃിൽകെരളമനൃഷൃയാവൊശസംരകൃൃണസമിതി
ഹാൻഡൃവാഷ്കോർണർസൃൃാപിചൃൃകൃപൃൾ.

ഹാന്്്്വാഷ്ചാലഞ്്്
ഒല്്്ർ്്മരത്്ാക്്രറോഷയ്ൽ്്കവൽ്്കെയർ്്സഹെരണസംഘ
ത്്ിനക്ററനതയ്തവ്ത്്ിൽ്്മരത്്ാക്്രയിൽ്്സ്്ാരിച്്വെെഴ്
ക്ന്്തിന്ള്്സംവിധാനംസംഘംപര്സിെന്്്്കെയ്ജ്്്കസ
ബാറ്്്്്യൻ്്ഉദഘ്ാെനംകെയത്.്വവസ്പര്സിെണ്്റെവീസ്മാ
റോക്്ി,റോസഫ്രെമാെൻ്്,െിെികബന്്ി,ദിറനഷ്കോറന്്രാെ
ൻ്്ത്െങ്്ിയവർ്്സംസാരിച്്്.

കൊറോണ
പ്രതിറോധം:
ഭാഗമാൊൻ
റരപ്്ർറോപ്്്ം
ഒല്്്ർ:കൊറോണപര്തിറോ
ധപര്വർത്്നങ്്ള്കെഭാഗ
മായിഒല്്്ർവവറോപ്്ിള്്ി
പര്ീധരറമറോൻകമറ്മ്റി
യൽഗവൺകമന്്്് കൊറക്്
ഷനൽസ്ക്ളികെ വിദയ്ാർ
ഥിെൾറരപ്്ർറോപ്്്നിർ
മിച്്്താരങ്്ളായി.
കെററ്്ൾറോപ്്്കപ്െയിസി
ങ്റരപ്്റിൽരതിപ്്ിച്്്,റപ്െ
സിങ്റരപ്്ർതീകരകെറിയ
െഷണങ്്ളാക്്ി മാറ്്ിയാ
ണ് റരപ്്ർ റോപ്്് നിർമാ
ണം.
രത്്് െഷണങ്്ളാക്്ിയാ
ണ്ഒര്റപ്െസിങ്റരപ്്റികന
മ്റിക്്്ന്്ത.്ഇങ്്കനമ്റി
ച്്് െഷണങ്്ളാക്്ിയ റപ്െ
സിംഗ്റരപ്്റ്െൾററ്്്്പ്്ിൾ
കെയത്്ഉറപ്്ിച്്്ക്കെകൊ
ണ്്്നെക്്ാം.ഏത്സമയ
ത്്്റവണകമങ്്ിലം്ഓറോ
െഷണങ്്ൾ ഉരറോഗി
ക്്ാം. ഒര്തവണ ഉരറോ
ഗിച്്്െഴിഞ്്ാൽറരപ്്ർഅ
െിഞ്്്റോകം്.
കെററ്്ൾനകല്്ര്അണ്
വിമ്ക്് ഉരാധിയായത്
കൊണ്്ാണ്ഇത്ഉരറോഗി
ച്്്കൊണ്്്ള്്റരപ്്ർറോ
പ്്് നിർമിക്്്ന്്ത.് െെൊ
സ്കൊണ്്്നിർമിക്്്ന്്തി
നാൽമെിനീെരണവം്ഒര്
രരിധിവകരതെയാൻസാധി
ക്്്ം.ഒല്്്ർവവറോപ്്ിള്്ി
സ്ക്ളികെഎൻഎസഎ്സ്
യ്ണിറ്്ായ 'ക്കെ' യാണ്
റരപ്്ർറോപ്്്നിർമിച്്ത.്
ഇതിന്പ്ററമഅമ്്മാര്കെ
സഹെരണറ്ത്കെത്ണി
കൊണ്്്ള്്മാസ്ക്്്െൾത
യ്ക്്്ന്്്ണ്്്.
റൊട്്ൻത്ണിയം്ഇൊറ്്്്ി
ക്്്ംവിദയ്ാർഥിനിെൾക്്്ന
ൽെിയറപ്്ൾ അവർ വീട്്ി
ൽനിന്്്മാസ്ക്്്െൾനിർ
മിച്്്തിരിച്്്നൽെി.ത്ണി
കൊണ്്്ള്് ഇര്ന്റോളം
മാസ്ക്്്െളാണ്വിദയ്ാർഥി
നിെൾനിർമിച്്ത.്പര്ിൻസി
പ്്ൽസമ്ിതകെഎസ,്എൻ
എസഎ്സ്റൊെിറനറ്്ർമ
ഞജ്്കെഎൻ,അധയ്ാരെ
നായഹരിൊൽഎന്്ിവരാ
ണ്വിദയ്ാർഥിെള്കെഇത്്
രംപര്വർത്്നങ്്ൾക്്്റന
ത്തവ്ംനൽക്ന്്ത.്


	PAGE 01 KKD MAR 22
	PAGE 2 KKD MAR 22
	PAGE 03 TCR MAR 22
	PAGE 04 TCR MAR 22
	PAGE 05 COM MAR 22
	PAGE 06 07 COM MAR 22
	PAGE 08 TCR MAR 22
	PAGE 09 TCR MAR 22
	PAGE 10 COM MAR 22
	PAGE 11 TCR MAR 22
	PAGE 12 TCR MAR 22

